
 ("המרכז"/"המזמין)"המרכז האקדמי לב ע"ר 

 

 להפעלת מערך השגחה בבחינות 2220-40מכרז פומבי מס' מודיע בזאת על עריכת 

 מהות ההתקשרות: .1

 השגחהת מערך הפעלהגשת הצעות ל את(, מזמין בז"המרכזאו " "המזמיןהמרכז האקדמי לב )להלן: "

בשטחי  "(השירותים )להלן:בבחינות  משגיחיםלרבות הדרכה והפעלת  בקמפוסי המרכזבבחינות 

 המזמין המפורטים להלן: 

  (מכון לב, גבעת מרדכי, ירושלים )להלן: "21ברחוב הוועד הלאומי  –קמפוס לב" 

  (מכון טל, גבעת שאול, ירושלים )להלן: " 7-11ברחוב בית הדפוס  –קמפוס טל" 

  (לוסטיג)להלן: " רמת גן 187רחוב אלוף דוד ברחוב  –קמפוס לוסטיג" 

  (מבחר)פינת רחוב בר כוכבא(, בני ברק )להלן: " 2ברחוב יהושע בן נון  –קמפוס מבח"ר" 

למתן  בהסכםלמסמכי המכרז וכאמור  כנספח א'השירותים המצ"ב מפרט ל כמפורט בנספח והכ

, "('מסמך בהצעת המציע )"להזמנה זו כמו כן מצורפים  .על נספחיו "(ההסכםשירותים )להלן: "

מסמכי )להלן: " את מסמכי ההזמנה להציע הצעותיתר המסמכים ההסכם ועם יחד  ההמהוו

 . "(המכרז

 תקופת ההתקשרות: .2

תקופת )להלן: " חודשים 36עד  תהא לתקופה שלתקופת ההתקשרות עם נותן השירותים 

 12 עד , לשתי תקופות נוספות שלתקופת ההתקשרותרשאי להאריך  יהא ן"(. המזמיההתקשרות

שנים,  חמש"( עד לסך תקופת האופציהחודשים כל אחת, )כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן: "

 המצ"ב למסמכי המכרז. ההסכםהכל בהתאם להוראות 

 תנאי סף להגשת הצעות: .3

  :תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר כל אחר בעצמומציע שימלא רשאי להגיש הצעה 

שום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים האחרונות המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הר .3.1

יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המציע  ההצעות. להגשתשקדמו למועד האחרון 

המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד 

 הרצ"ב למסמך א'. באישור המציע, בנוסח המפורט המציע

קיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, מהמציע  .3.2

על המציע להמציא את כל . 1976 –שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

עסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל

 .א' ךלמסמ 'בכנספח ולחתום על תצהיר המצ"ב , 1976 –חובות מס( התשל"ו 

השנים שקדמו  שכי הוא וכן בעלי השליטה בו לא הורשעו בשלו תצהיר להצעתו יצרףהמציע  .3.3

. הכול בעבירות שיש עמן קלון ה, בעבירות על חוקי העבודה ו/אוהצעהלמועד האחרון להגשת 

 .א' ךלמסמ כנספח ב'המצורף בהתאם לנוסח 

בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או לא נמצא בעריכת המציע אינו נמצא  .3.4

 . א' ךלמסמ בנספח ב'יצרף המציע אישור חתום כמפורט  הסדר עם נושיו.



השגחה שעות  50,000בהיקף של לפחות  בהפעלת מערכי השגחה בבחינותבעל ניסיון המציע  .3.5

הפעלת מערך השגחה בבחינות לעניין זה משמעו )כולל(.  2021עד  2019 שניםה בסה"כ על פני

 ניהול מערך השגחה לרבות הדרכה והפעלת משגיחים. 

למסמך א'  כנספח ג'המצ"ב להוכחת האמור בתנאי זה המציע יציין על גבי נספח ניסיון המציע 

וכן יצרף פירוט רשימת לקוחות  2021-ו 2020, 2019את היקף שעות ההשגחה בכל אחת מהשנים 

   ט שם.כמפור

משגיחי בחינות  240לפחות לפחות סניף אחד פעיל בעיר ירושלים בו מועסקים  ,לרשות המציע  .3.6

משגיחי  80; וכן לרשות המציע סניף אחד פעיל באזור מרכז הארץ בו מועסקים לפחות פעילים

את מסמך ניסיון המציע המצ"ב  המציעלצורך הוכחת האמור בתנאי זה ימלא  בחינות פעילים.

 למסמך א'. ג' נספחכ

על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי המציע יצרף להצעתו תצהיר  .3.7

הרלוונטיים לענף לרבות העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

ובכל מקרה לא פחות משכר  2011-בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 .ך א'למסמ  ד'כנספח  כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח המצורף  מינימום

 ה'כנספח להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף יצרף המציע  .3.8

 .ך א'למסמ

ובו התחייבות לתשלום  אצלו החתימה מורשי/להצעתו נוסח חתום בידי מורשהיצרף המציע   .3.9

 . ך א'למסמ ו'כנספח דיו בהתאם לנוסח המצורף זכויות סוציאליות לעוב

)לא כולל מע"מ( מהפעלת מערכי השגחה  ₪ 1,700,000 -ממחזור כספי שנתי שלא יפחת למציע  .3.10

המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור  .2021-ו 2019 השניםמבכל אחת בבחינות 

 .א' ךלמסמ ז'כנספח  המצורףבהתאם לנוסח השנתי 

 ח'כנספח להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בהתאם לנוסח המצ"ב  יצרףהמציע  .3.11

ימים לאחר  60-תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ל שתהא, ₪ 10,000ל , בסך שא' ךלמסמ

 ו, לפי שיקול דעתןאריך המזמיי"(. במקרה בו ערבות הצעההמועד האחרון להגשת הצעות )"

צעות, יהיה על המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית הבלעדי, את המועד להגשת הה

 בהתאם לדרישת המזמין, ככל שתהיה כזו, כתנאי לדיון בהצעתו.

שיפורסמו בידי המזמין באתר "המרכז  להצעתו פרוטוקול שאלות הבהרה, ככליצרף המציע  .3.12

רשי אצל המציע. חתימת מו, חתום על ידי מורשי החתימה האקדמי לב", לשונית "מכרזים"

החתימה תחשב כהסכמת המציע למובהר בפרוטוקול והוא יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר בעניין המכרז.. המכרז

המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת 

ונות הדרושים לצורך אספקת שירותי השגחה בבחינות, ככל אישורים ו/או רישיבדיקת הצעתו, לרבות 

השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי  שישנם,

 המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.

 המוגשיםהמסמכים  בכל( פ"ח' מס: לדוגמא) המזהה המספר כי לוודא המציע על: לב לתשומת

 התאמה שאין אם וככל. זהה יהיה'( וכד המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות) מטעמו

-אי בדבר לכך הרשויות המוסמכות מטעם הסבר/  אישור לצרף המציע על, המזהה במספר

 .ההתאמה

 ניהול מו"מ: .4

מכרז זה, בהתאם  דרישותעם כל מציע שהצעתו עומדת בכל  מו"מועדת המכרזים תהא רשאית לנהל 

, המכרזים חובת ותקנות 1992-בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"בובהזמנה למכרז לאמור 

 .1993-ג"נתש



 הבהרות: .5

בהזמנה  4, בהתאם למפורט בסעיף 17:00בשעה  02.08.2022שאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך  .5.1

 . למכרז

וראות המכרז, ככל שיהיו, יפורסמו הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בה .5.2

 באתר האינטרנט הנ"ל.

  המקום להגשת הצעות: .6

" להפעלת מערך השגחה בבחינותמעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז הצעת המציע יש להכניס לאת 

בקמפוס המזמין שברחוב מנהלה שבבניין  לשכת מנכ"להמוצבת בולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים 

יום ההצעות יוגשו עד ל: המועד אחרון להגשת הצעות .כשהיא סגורה, ירושלים 21הוועד הלאומי 

הצעות . בהזמנה למכרז 5, וזאת בהתאם להוראות סעיף 0013:בשעה  18.8.2022חמישי כ"א באב, 

 . יתקבלושיוגשו לאחר מועד זה, לא 

 

 

 

 המרכז האקדמי לב ע"ר     


