
 

 

 3/18 מספר המכרז  

 פומבי סוג המכרז

 מתן שירותי ייעוץ בתחום תקינת עובדים שם המכרז

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 4/3/2018 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  12/3/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה  26/3/2018

 30/6/2018 תוקף ההצעה 

תנאי 

 סף

 כללי

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת  .1
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן במלואם. 

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.  .2
קיום תנאי סף בתאגיד קשור, בארגון  של המציע, בבעל 

 ורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. מניות או בכל ג

 מעמדו המשפטי של המציע
המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל, הרשום ברשם 

הנוגע בדבר )כגון: רשם החברות, רשם השותפויות(, או 
 עוסק מורשה.

 ניסיון המציע

בתחומי תקינת עובדים  בארגון ושיטות,ניסיון במתן שירותי ייעוץ 

 ושיטות עבודה בהתאם לתנאים הבאים לפחות:

, אשר השנים האחרונות 5מהלך השירותים סופקו ב .1

 מסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.

 לתקינת מודלים ובניית תכנוןתחזיות,  ביצוע כלל פרויקט כל .2

 .אדם כוח

, ובמסגרת לפחות גופים ציבוריים 3-השירותים סופקו ל .3

 התקשרויות אלה סופקו התוצרים הסופיים.

עמד על  בכל פרויקט בתחום התקינההיקף שעות הייעוץ  .4

 שעות 150לפחות 

 

 

 

 

 



 

 

תנאי 

 –סף 

 המשך

 כוח אדם של המציע

, שיעמוד עובד אחדעל המציע להיות מעסיק של לפחות  .1
בתנאים הבאים במצטבר )העובד המוצג ישמש כמנהל 

 הפרויקט(:
בוגר תואר אקדמי בתחום הקשור בניתוח  .1.1

 מערכות ארגוניות.

בתחום  פרויקטים 3בעל ניסיון בניהול לפחות  .1.1

השנים האחרונות  10אדם במהלך תקינת כוח 

 המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.

ובניית  תחזיות, תכנון ביצוע כלל פרויקט כל .1.1

 .אדם כוח לתקינת מודלים

בעל ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בניהול צוות  .1.1

 פרויקט.

, בוגרי תואר עובדים 5על המציע להיות מעסיק של לפחות  .1
 שנות 2שייה וניהול, ובעלי ראשון לפחות, או הנדסאי תע

 ניסיון בביצוע פרויקטים בתחום תקינה.

אישורים על פי חוק עסקאות 

 1976-גופים ציבוריים תשל"ו 
-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

1976. 

 עיון במסמכי המכרז

 האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות
 עיון. למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה של

 רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי
-09:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 103 חדר, 408 בבניין, גן

 (.03-7384557מראש בטלפון:  )בתאום 13:00

 אופן הגשת ההצעות

, ללא בשתי מעטפות סגורות וחתומותאת ההצעה יש להגיש 
זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

בקמפוס ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00בשעה  26/3/2018
 .204 מס' , חדר408בבניין מס' האוניברסיטה ברמת גן, 

 

 

 

 

 

 

 


