מכרז פומבי מס' 2/2014
להפעלת בית ספר תיכון יצירתי ללימודי תקשורת ,טלוויזיה קולנוע וטכנולוגיה לנוער בסיכון
הזמנה לקבלת הצעות
.1

עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( מזמינה בזאת הצעות לניהול והפעלת בית ספר תיכון יצירתי
ללימודי תקשורת ,טלוויזיה,קולנוע וטכנולוגיה עבור בני נוער בסיכון באור יהודה ,הכל על פי התנאים
המפורטים במסמכי המכרז.

 .2תנאים להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ,במועד הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים ,כמפורט
להלן:
 2.1מאושר על ידי משרד החינוך כגוף מנהל בתי ספר על יסודיים.
על המשתתף לצרף להצעתו אישור מטעם משרד החינוך בדבר היות המשתתף גוף המנהל
בתי ספר.
 2.2מציע שחלק מרכזי מפעילותו היא בתחום הפעלת בתי ספר;
על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ניסיונו של המציע ואסמכתאות המעידות על עמידתו
בתנאי סעיף זה ,בין על ידי המצאת אישורי רשויות מקומיות על פי הנוסח שבמסמכי
המכרז ובין על ידי המצאת אסמכתאות אחרות לרבות חוזה/י התקשרות עם רשויות
מקומיות לביצוע העבודות )ניתן למחוק מהחוזים את התשלומים הכספיים(.
 2.3מציע בעל חוסן כלכלי מוכח המסוגל לעמוד בהוצאות מימון שוטפות של בית הספר
מעבר לתקציבים המועברים ע"י משרד החינוך.
 2.4מציע בעל מחזור שנתי שלא יפחת מ 30 -מליון  ₪בהפעלת בתי ספר בשנת .2013
על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח על פי הנוסח הרצ"ב ,המאשר כי המציע יכול
לעמוד כלכלית בהתחייבויות הנובעות ממכרז זה וכי המחזור השנתי של המציע בניהול
בתי ספר בשנת  2013לא פחות מ  30מליון .₪
 2.5מציע בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בהפעלת בתי ספר.
המציע יצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף זה ,בין על ידי המצאת
אישורי רשויות מקומיות על פי הנוסח שבמסמכי המכרז ובין על ידי אסמכתאות אחרות
לרבות חוזה/י התקשרות עם רשויות מקומיות לביצוע העבודות )ניתן למחוק מהחוזים
את סכומי התשלומים הכספיים( ושנות ההפעלה.
המציע יצרף להוכחת סעיף זה רשימת הישגים מדידים של המציעים בתחום הפעלת בתי
ספר עיוניים על יסודיים לרבות בתחום נוער בסיכון .הרשימה תכלול בין היתר ,פירוט
לשנות הלימודים תשע"א– תשע"ג לפרמטרים שלהלן :אחוז הזכאים לבגרות מלאה,
אחוז הזכאים לבגרות חלקית לפי היקף היחידות ,אחוז נוכחות בבית הספר ,אחוז גיוס
לצה"ל או למסגרות המשך אחרות ,אקלים בית ספרי ,אחוז נשירה וכיוצ"ב.
 .3רכישת מסמכי המכרז  -את מסמכי המכרז לרבות ההסכם והמסמכים הנלווים ,ניתן לרכוש
במשרדי העירייה ,מחלקת משאבי אנוש ,קומה  ,2בבנין קנאור ,רחוב שדרות אליהו סעדון
 120אור יהודה )כניסה אחורית לבניין( ,בשעות העבודה הרגילות ,תמורת סך של ,₪ 1,000
שלא יוחזרו בשום מקרה ,לכל מעטפת מכרז.
ניתן לעיין ,ללא תשלום ,במסמכי המכרז במשרדי העירייה ,קודם לרכישתם במחלקת משאבי
אנוש בעירייה ,בשעות העבודה המקובלות.

 .4מפגש וסיור קבלנים  -המעוניינים להשתתף במכרז מוזמנים למפגש וסיור מציעים ,שיתקיים
ביום חמישי  15.5.2014בשעה  10:00באולם הישיבות שבבניין העירייה ,קומה  ,2בבניין
הקנאור ,רחוב שדרות אליהו סעדון  ,120אור יהודה )כניסה אחורית לבניין( – ההשתתפות
בכנס הינה חובה.
 .5הגשת הצעה
על מגיש ההצעה לצרף,בנוסח המצורף למכרז ,ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה,
בסכום של  ) ₪20,000עשרים אלף שקלים חדשים ( בתוקף עד ליום ;31.8.2014
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז ,חתומים ע"י מורשי החתימה של המציע ,יש להכניס
לשתי מעטפות המכרז :מעטפה ראשונה תכלול את כל מסמכי המציע להוציא הצעת
המשתתף והמעטפה השניה תכלול את הצעת המשתתף בלבד )מסמך "ג" למסמכי המכרז(.
המציע יגיש את הצעתו בהתאם להוראות סעיף  7במסמך "ב" .את מעטפת המכרז יש
להפקיד במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה ,מחלקת
משאבי אנוש ,קומה  ,2בבניין קנאור ברחוב שדרות אליהו סעדון  120אור יהודה )כניסה
אחורית לבניין( ,עד ליום  1.6.2014שעה .12:00
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
לוח זמנים
תיאור

מס'

תאריך

1

מפגש וסיור מציעים

 15.5.2014שעה 10:00

2

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה

 19.5.2014שעה 16:00

3

מועד אחרון להגשת ההצעות

 1.6.2014שעה 12:00

דוד יוסף  -ראש עיריית אור יהודה

