
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  02/2013שלבי מספר -מכרז פומבי דו
 לרכישת שירותי מלונאות ואירוח

 
מזמינה אורחים, מהארץ ומחו"ל,  היא"), מל"גהמועצה להשכלה גבוהה (להלן: "השל במסגרת ביצוע תפקידיה  .1

להשתתף בפעילויות שונות כגון השתתפות בכנסים ובוועדות ועריכת ביקורים במוסדות המועצה ובמוסדות 
  .1958-אקדמאיים עליהם היא ממונה מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

בכל  ואירוח בבתי מלון לאורחי המל"גשלבי לרכישת שירותי לינה -עורכת מכרז פומבי דולכך, המל"ג ולשם בהתאם  .2
על  –עיר חיפה בעל שפת הים או באזור מרכזי אחר בעיר;  -בעיר תל אביב  האירוח המפורטים במכרז:  מאזוריאחד 

באזור תיירותי או מרכזי  –עיר ירושלים ב במרכז העיר; –עיר באר שבע בשפת הים או באזור מרכזי אחר בעיר; 
 מכרז על נספחיו.הלעת, בהתאם ובכפוף להוראות  ל"ג כפי שיהיו מעתעל פי צרכי המ בעיר, הכל

על המציע הזוכה בגין כל אחד מאזורי האירוח והוא יהיה של המל"ג מכרז, תכריז ועדת המכרזים העם סיום הליכי  .3
כשירים נוספים,  4עוד נותן השירותים, כהגדרתו במכרז, ביחס לאותו איזור אירוח. בנוסף, תכריז ועדת המכרזים על 

כאשר תבקש המל"ג לבצע הזמנת שירותים, מסוג השירותים נשוא בסדר יורד, ביחס לכל אחד מאזורי האירוח. 
שדורג רק במידה והזוכה . המבוקש אירוחהאיזור ביחס לשדורג במקום הראשון זוכה מכרז זה, תפנה המל"ג ל

כולם או חלקם, במועד המבוקש על ידה,  ,על ידהכל לספק למל"ג את השירותים המבוקשים ולא יבמקום הראשון 
מכל סיבה שהיא, תפנה המל"ג לכשיר שמדורג כשני ברשימה. לא יוכל הכשיר השני לספק את השירותים 

 וכן הלאה. ,תפנה המל"ג לכשיר שדורג במקום השלישי -המבוקשים, כולם או חלקם, במועד המבוקש על ידי המל"ג 
שמורה האופציה להאריך את תקופת  למל"ג. שנה אחתהיא להראשונה תקופת ההתקשרות  ,כמפורט במכרז .4

 . שנים בסך הכל 5ועד לסך של  ,בנות שנה כל אחת ות התקשרות נוספות,תקופארבע להראשונה ההתקשרות 
של שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל -כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו .5

 . 60%ולרכיב המחיר משקל של  40%
 רשאי להגיש הצעה במכרז זה: –רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן  .6

 לניהול בית המלון.  1968-תשכ"ח ,המציע אוחז ברישיון עסק תקף לפי חוק רישוי עסקים .3.1
 המלון המוצע הינו בדרגת תיירות ראשונה או גבוהה ממנה.  .3.2
 המלון מחזיק באישור כשרות תקף מאת גורם מוסמך.  .3.3
 לפי העסקת עובדים זרים, כדין ותשלום שכר מינימום כנדרשבדבר ע"י המציע חתומה  התחייבותהמציע יצרף  .3.4

ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  חוק עסקאות גופים
 .1976 -כדין) התשל"ו

 צהרה על קיום היתרים על פי כל דין וביטוחים.ה .3.5
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תקפים אישורים למציע  .3.6

 אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.  – 1976התשל"ו 
 , במדור מכרזים.www.che.org.ilמסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת   .7
באמצעות משלוח  12:00עד השעה  3/2012/7בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  למל"גניתן לפנות  .8

 .mechrazim@che.org.il דואר אלקטרוני לכתובת
 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43המועצה ברחוב ז'בוטינסקי את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי  .9

 .לא ידונווהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו .  0014:בשעה  3/2012/21
את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את  השומרת לעצמ מל"גה .10

 הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו  .11

 ר במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.לבין האמו
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .12
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