
 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 המכללה  השתלמות בחו"ל עבור עובדיארגון וליווי  - 23/01 מס'  מכרז פומבי

 האקדמית עמק יזרעאל 

 

"(  המכללה" ו/או "המזמינההמכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן בע"מ )חל"צ( )להלן: "

  השתלמות בחו"ל עבור עובדיארגון וליווי   -   01/23 מס'    מכרז פומבימעוניינת לקבל הצעות במסגרת  

יזרעאל עמק  האקדמית  "  המכללה  המכרז  המכרז)להלן:  ומסמכי  זה  מסמך  תנאי  פי  על  הכל   ,)"

 "(.  מסמכי המכרזהאחרים, על כלל הנספחים המצורפים )להלן: "

 

עובדי המזמינה בשני  בחו"ל להשתלמות    ארגון וליווילצורך  ההתקשרות באמצעות מכרז זה הינה   .1

המכללה ובהתאם למספר המשתתפים  דעתה הבלעדי של  על פי שיקול    ,אחדבמחזור  מחזורים או  

טיסות בינלאומיות    :הצעת המציע תכלולכמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם.  בהשתלמות,  

הדרכה   מלון,  בתי  בלבד(,  ישירות  )טיסות  וחזור  הלוך  סדירות  טיסות  או  שכר  בחברת 

 .  10-14ים נספח  –על פי הנדרש במפרט המצורף למסמכי המכרז   ,ואוטובוסים

במכרז זה רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף  ת במכרז:  ף להשתתפותנאי הס .2

 להלן, באופן מצטבר:  שבסעיף זה

 תנאי סף לעניין ניסיון המציע:  .2.1

משתתפים לפחות בכל    100קבוצות לפחות, של    3ניסיון בארגון וליווי של    לספק המציע  .2.1.1

להוכחת עמידתו  ועד המועד האחרון להגשת הצעות.     2019קבוצה, לחו"ל, מאז שנת  

 במסמכי המכרז.  3של המציע בתנאי סף זה, על המציע למלא את נספח 

ה  .2.1.2 הדרישות  בכל  לעמוד  ביכולתו  יש  כי  הצהיר  המציע  המופיעות הספק  מקצועיות 

למסמכי    1נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח  למסמכי המכרז.    10-14בנספחים  

 המכרז.

ליעד  .2.1.3 קבוצות  בליווי  מנוסה  מקומי  ו/או  ישראלי  הדרכה  צוות  יש  המציע  לספק 

  13להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע למלא את נספח ההשתלמות. 

 במסמכי המכרז. 

 תנאי סף לעניין היקף פעילות המציע ואיתנותו הפיננסית: .2.2

₪ )במילים: חמש מאות אלף    500,000הספק המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות   .2.2.1

שנת   במהלך  מע"מ(  כולל  )לא  חדשים(  בתחום  2022שקלים  פעילותו  בשל  וזאת   ,

 התיירות. 

 רעון, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים.הספק המציע אינו נמצא בהליכי חדלות פי .2.2.2

על   2.2.2  -2.2.1להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים     לעיל, 

 , בצירוף חתימה וחותמת של רו"ח לאישור האמור בו.  2המציע לחתום על נספח  

 

ד  אם למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום הנדרש במכרז זה, יש להפרי  הבהרה:

 תחומי עיסוק אלה ולא לציינם במסגרת האישור. 
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,  2018ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו מאז שנת   .2.2.3

מהות   בחובות,  נכללים  מדוע  בתמצית  ולפרט  התיקים  רשימת  את  להמציא  עליו 

נה  החוב, מקורו והסיבה לאי פרעונו. המכללה תהיה רשאית לפסול הצעה אשר ממ

 עולה על פניו כי המציע נעדר איתנות פיננסית מספקת.  

 . 1976-המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .2.3

כל ספק השוקל השתתפות במכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים, באמצעות   .3

לרבות מסירת פרטים אודותיו )שמו, שם הנציג    meitalb@yvc.ac.il משלוח אימייל לכתובת:  

מטעמו לצורך המכרז, דרכי התקשרות עמו(. מציע שלא יירשם כאמור, יהיה מנוע מהעלאת כל  

קבלת עדכונים שיימסרו במהלך ההליך המכרזי )ככל שאכן ימסרו( ו/או קבלת  -טענה בדבר אי

ניתן  תשובות לשאלות הבהרה ביחס למכרז, ככל שתימסרנה תשובות כא לה. לפרטים נוספים 

בטלפון:  מכרזים  מחלקת  למזכירות  לפי    04-6423589    לפנות  אימייל  משלוח  באמצעות  או 

 הכתובת המצוינת לעיל.  

בכתובת   .4 המכללה  באתר  המפורסמים  המכרז  במסמכי  מפורטים  המכרז  תנאי   יתר 

www.yvc.ac.il . 

להוריד   .5 ניתן  המכרז  מסמכי  תשלום  את  המכללה  ללא  של  האינטרנט  באתר 

https://www.yvc.ac.il    או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או

 . 04-6423589  קבלת מסמכי המכרז בטלפון

כל מציע המעוניין יוכלו המציעים לשאול שאלות הבהרה בקשר למסמכי המכרז.    5.3.23עד ליום   .6

בכתב למחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות להעביר שאלותיו  דרש  יילשאול שאלות הבהרה,  

! יודגש כי שאלות הבהרה שתוגשנה לאחר מועד  בלבד  vc.ac.ilmeitalb@y באמצעות דוא"ל  

הנובעות מתשובות שנמסרו לשאלות   מדובר בשאלות  ולא תענינה אלא אם  לא תתקבלנה  זה 

 הבהרה קודמות והמזמינה התירה זאת מראש.  

לעילאחד מהמציעים,    לכלהמכללה תשלח   .7 כמצוין  ברישום המוקדם  נרשמו  פרוטוקול  אשר   ,

כתוב של כל השאלות שנשאלו במהלך הכנס ותשובות המכללה שניתנו להן. פרוטוקול זה יהווה  

 ידי כל מציע להצעתו כשהוא חתום על ידו. - חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורף על

על .8 יופקדו  הנ"ל  המכרז  המציע  -מסמכי  אישיתידי  המכללה,  במסירה  של  המכרזים  בתיבת   ,

למעט שמו  , במעטפה אחת, ללא סימני זיהוי,  2003א', חדר מס'  2בניין מנהלה    במשרדי הרכש,

למעט הכיתוב כמפורט בסעיף    ,שתי מעטפות נפרדות, גם הן ללא סימני זיהוי  הכוללת,  של המכרז

   במסמכי המכרז. 8.1

מיום   .9 יאוחר  לא  תוגשנה  "  12:00בשעה      15.3.23המעטפות    להגשת  האחרון  המועד)להלן: 

ידי ועדת  - שתימסר לאחר המועד האחרון להגשת הצעות תיפסל על הסף על"(. הצעה  הצעות

 המכרזים.

 ין לשלוח הצעות בדואר. א

 
 מכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(ה
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