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מכרז פומבי דו-שלבי מס'  11/2013להפעלת תכנית "הישגים"  -להגברת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה
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המועצה להשכלה גבוהה )להלן" :המועצה"( והוועדה לתכנון ולתקצוב )להלן "הות"ת"( מזמינות בזה הצעות להפעלת
תכנית "הישגים"  -להגברת הנגישות להשכלה גבוהה בפריפריה ,הכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי המכרז.
מטרת תכנית הישגים היא לסייע לצעירים בישראל מעל גיל  18מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית להשתלב
במוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים על ידי המל"ג ,ובכך להעלות את מספר הסטודנטים הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה בקרב אוכלוסיית היעד ,וזאת בין היתר ,באמצעות הגברת המודעות לחשיבות רכישת השכלה גבוהה,
המוטיבציה ,תחושת המסוגלות והמוכנות הלימודית וסיוע בבחירת תחומי לימוד )עם אופק תעסוקתי( ובבחירת
מוסד הלימודים.
כמפורט במכרז ,תקופת ההתקשרות הראשונה היא לתקופה של  24חודשים .לות"ת שמורה האופציה להאריך את
תקופת ההתקשרות לעד שתי תקופות נוספות בנות עד  36חודשים כל אחת.
כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו ,מדובר במכרז עם בחינה דו-שלבית ,שבו לרכיב האיכות יהא משקל של
 70%ולרכיב המחיר משקל של .30%
רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן – רשאי להגיש הצעה במכרז זה:
המציע הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור ,רשומה כדין בישראל.
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למציע אישורים עדכניים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס( ,התשל"ו) 1976-אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות(.
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על המציע להיות בעל תשתית לוגיסטית מנהלתית וניסיון בהפעלת תכנית חברתית בפריסה ארצית.

5.4

על המציע להיות גוף המעסיק ,נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה וכן בתקופת  6החודשים
שקדמה לו ,באופן רצוף ,לפחות  20שכירים ובעל יכולת לקלוט ולהעסיק את עובדי התכנית כמפורט
במכרז זה.
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הגשת מסמך מפורט בדבר מאפייני המערכת הממוחשבת עמה עובד המציע לצורך מעקב אחר עבודת
המטה והרכזים ,התקציב והגבייה.
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חתימת המציע על ידי בעלי השליטה בו על נספח למניעת חשש לניגוד עניינים.

5.7

המציע יתחייב על קליטת והעסקת הרכזים היישוביים ושני מנהלי אזור המועסקים כיום בתכנית
"הישגים" באמצעות חתימה על נספח המצ"ב למסמכי המכרז.

מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת  , www.che.org.ilבמדור מכרזים.
ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  21/7/2013באמצעות משלוח דואר
אלקטרוני לכתובת .mechrazim@che.org.il
את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  43בירושלים ,עד לא יאוחר מיום
 4/8/2013בשעה  .12:00הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ,למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את
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
לבין האמור במסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר.
מודעה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,והיא מופנית לכל אחד ואחת.

