פניה לקבלת הצעות
להפעלת קורסי הכנה למבחן פסיכומטרי לצעירים מהאוכלוסיה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית

כללי
.2

אלומה מפעילה עבור המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) את תוכנית "רואד" שמטרתה לסייע
לצעירים  -מגיל תיכון ועד גיל - 29בחברה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית ,להשתלב
במוסדות להשכלה גבוהה ,באמצעות הגברת המוטיבציה ,תחושת המסוגלות והמוכנות
הלימודית ,הכוונה ללימודים במכינה קדם אקדמאית ,סיוע בבחירת תחומי הלימוד ומוסד
הלימוד ,העצמה אישית.

.3

במסגרת התוכנית בכוונת אלומה לעודד צעירים ליטול חלק בקורסי הכנה לפסיכומטרי,
אשר האחריות להפעלתם תחול על המציע.

.4

אלומה מבקשת לקבל הצעות להפעלת קורסי הכנה למבחן פסיכומטרי בחברה הערבית,
הדרוזית והצרקס'ית ברחבי הארץ ,כולל מזרח העיר ירושלים ,לשלוש השנים הקרובות.

.5

יודגש ויובהר כי אלומה הינה עמותה שלא חלה עליה חובת מכרז וכי דיני המכרזים לא
יחולו על הליך זה ,ואלומה תהיה רשאית לפנות למציע ולבקש הבהרות או תיקונים לפנייתו.

.6

המציעים שיבחרו על ידי אלומה יפעילו קורסי הכנה לפסיכומטרי במספר יישובים ,מספר
פעמים בשנה ,במועדים שיקבעו ,בהתאם למועדי הבחינות בשפה הערבית הנערכות על ידי
המרכז הארצי לבחינות והערכה.

.7

מספר הקורסים הנדרשים בכל מועד אינו ידוע ,והוא תלוי ,בין היתר ,במספר התלמידים
שיירשמו לכל קורס .אלומה אינה מתחייבת לפתוח קורס לקראת כל מועד בחינה .הקורסים
האמורים יפתחו בהתאם לדרישת אלומה .יובהר כי אלומה אינה מתחייבת לפתוח קורס
לקראת כל מועד בחינה.

.8

מספר התלמידים בקורס לא יעלה על  25ולא יפחת מ .15-היה מספר הנרשמים נמוך מ ,15-
במועד הפתיחה ,לא יפתח קורס.

.9

המחיר הסופי שתשלם אלומה לכל קורס ,יקבע בהליך התמחרות שיתקיים בין המציעים
שיבחרו על ידי אלומה כבעלי הנתונים הטובים ביותר להעברת הקורסים.

תנאי סף להגשת הצעה
.10

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן באופן מצטבר ולצרף את כל המסמכים
הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף:
10.1

על המציע לקיים אחר כל הוראות הדין החלות עליו בהתאם לסוג השירותים
הניתנים במסגרת מכרז זה ,ובכלל זה חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו -

 ,2013חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תשע"ב ,2011 -חוק העסקת עובדים
בידי קבלני כוח אדם ,בנוגע לתשלומי עובדים ,העסקת עובדים והעסקת עובדים
זרים כדין .להוכחת דרישה זו על המציע לחתום על תצהירים בנוסח המצורף
לפניה זו כנספח א'.
10.2

המציע בעל יכולת כלכלית איתנה ומוכחת ,המאפשרת את ביצוע כל התחייבויותיו,
ובין השאר ,המציע הוא בעל מחזור הכנסות שנתי מינימאלי של  ₪ 500,000לא
כולל מע"מ ,בשנים שקדמו להגשת הצעה ( 2015ו .)2016-ככל שהמציע הוא חברה
יוכל ה מציע לעמוד בתנאי סף זה גם אם יוכח כי מי שמחזיק ביותר מ50%
מהמניות עומד בדרישה זו .לשם הוכחת דרישה זו ,על המציע לצרף דוח כספי לשנת
 2015והצהרת מציע ואישור רו"ח ,בנוסח המצורף לפניה זו כנספח ב'.

10.4

המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך  5השנים האחרונות הקודמות
למועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה ,ובכלל זה בשנה האחרונה ,בהפעלה וניהול
קורסי הכנה פסיכומטרי במגזר הערבי או הדרוזי .המציע מתחייב להעמיד מקום
מתאים ,ראוי ונגיש לעריכת הקורסים באזור היישובים של אוכלוסיית היעד של
הקורסים.

10.5

למציע יכולת מוכחת להפעיל לפחות  10קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרי במקביל.
על המציע לצרף תצהיר חתום בפני עו"ד המפרט את ניסיון המציע ,מספר השנים
בהם העביר כל קורס ,המועדים בהם התקיים הקורס ,מספר שעות הלימוד ולמי
היה מיועד הקורס.

10.6

על המציע לצרף להצעתו רשימה מוצעת של  5מרצים לכל הפחות ,אשר יעבירו את
הקורסים עבור תכנית רואד ,וכן פירוט השכלתם וניסיונם המקצועי ,בצירוף
תעודת השכלה ,ומכתבי המלצה על המרצים ו/או על המציע.

10.7

על המציע לציין בהצעתו:
 10.7.1מהם האיזור/ים גיאוגרפי/ים מתוך הרשימה הבאה בהם יכול המציע
להתחייב להפעיל קורסים:
א .צפון – אזור חיפה והגליל
ב .מרכז  -אזור המשולש ומרכז הארץ
ג .דרום – נגב
ד .מזרח ירושלים
 10.7.2מהו המספר המקסימלי של קורסים אותם יוכל המציע להפעיל במקביל,
כאשר המציע מתחייב ,אם יתבקש לכך ,להפעיל לפחות  10קורסים במקביל עבור
תכנית רואד.
 10.7.3פרטי אנשי קשר (שם ,תפקיד וטלפון) בגופים ציבוריים (רשויות המדינה,
עיריות ) או פרטיים שיכולים להמליץ על המציע.

בחירת המציעים שיתבקשו ליתן הצעת מחיר:
.11

מציעים העומדים בתנאי הסף ,ידורגו על ידי אלומה ,בציון איכות ,בהתאם לאמות המידה
שיפורטו להלן .שלוש המציעים בעלי הציון הטוב ביותר ,יתבקשו ליטול חלק בהליך תחרותי
על המחיר המבוקש להפעלת הקורס הפסיכומטרי.
11.1

איכות המרצים שהוצעו להעברת הקורסים כאמור בסעיף ( 10.7ניסיון אקדמי,
השכלה אקדמית וותק בתחום הכנה לפסיכומטרי) 35% -מהציון.

11.2

ניסיון בהפעלת קורסי פסיכומטרי בחברה הישראלית ,תוך התייחסות למספר
השנים בו פועל המציע ,מספר התלמידים שלמדו אצלו וכיו"ב  10 % -מהציון.

11.3

ניסיון בהפעלת קורסי פסיכומטרי בחברה הערבית ,תוך התייחסות למספר השנים
בו פועל המציע ,מספר התלמידים שלמדו אצלו וכיו"ב  15 % -מהציון.

11.4

המלצות בהתאם לשיחות שתקיים אלומה עם אנשי הקשר שפורטו בסעיף 10.8.3
 10 %מהציון( .תינתן עדיפות להמלצות של רשויות ציבוריות (רשויות המדינה או
רשויות מקומיות) ,ומציע שאין ביכולתו להפנות לממליצים מרשויות ציבוריות לא
יוכל לקבל יותר מ  5%מהציון).

11.5

התרשמות מקצועית מתוכנית הלימודים המוצעת (סילבוס ,ספרי הקורס,אתר
האינטרנט ,למידה מתוקשבת ,תמיכה לתלמידים)  20 %.מהציון.

11.6

שיטות הבקרה והפיקוח על הצלחת הקורס כפי שהופעלו בעבר על ידי המציע.
(נוכחות תלמידים ,משוב על המדריכים ,על הקורס וכיו"ב )  10 %מהציון.

אמות מידה לבחירת המציעים שיתבקשו ליתן הצעת מחיר
.12

המציעים שיבחרו יתבקשו ליטול חלק בהליך תחרותי שתקבע אלומה ביחס למחיר לכל
קורס.

.13

אלומה שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר ממציע אחד .כן שמורה לאלומה לבחור
מספר מציעים בהתאם לחלוקה איזורית של המדינה ו/או צרכים אחרים של התכנית.

.14

מציע שיבחר יתבקש לחתום על חוזה בנוסח זהה או דומה לחוזה שירותים שעומד לעיון
המציעים ,וניתן לקבלו בפניה בדואל לאלומה ,ולהתחיל להפעיל קורסי הכנה ,לכל המאוחר
בתחילת חודש ספטמבר ,לקראת מועד הבחינה של דצמבר .2017

.15

אלומה אינה מתחייבת לבחור מי מהמציעים .אלומה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
לבטל פניה להצעות זו או לפרסם פנייה חדשה להצעות או לא להתקשר בהסכם עם המציע
וכל גורם אחר.

.16

המעוניינים מתבקשים לפנות לאלומה ,ולשלוח את כל המסמכים הרלבנטים להוכחת
עמידה בתנאי סף ,ונתונים רלבנטים לציון האיכות ,סרוקים וחתומים ,לכתובת הדוא"ל:
 , kolkore@aluma.org.ilעד ליום.30/6/17 :

נספח א'
אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
 .1אני הח"מ " ...............................................פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו / *1976-רואה חשבון*  /קבלן מס* מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי
................................
מס' זהות  /מס' רשום חבר בני אדם

................................
שם
א.

מנהל  /פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס
הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-

ב.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

 .2אישור זה אינו מהווה אסמכתה לעניין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה
כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ,ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדוחות,
מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.
 .3תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום .........
..............................
שם

***..........
תואר

.** ...........
***..........
מס' רשיון

.................
חתימה

תאריך ..............................

___________________
מחק את המיותר.
*
רשום את המועד ,ולא יאוחר מיום  31במרס של השנה שלאחר השנה שבה הונפק האישור.
**
רשום רק אם האישור לא הודפס על נייר פירמה.
***

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
אני הח"מ ,_____________ ,נושא/ת ת.ז ,___________ .מרחוב ___________________,
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני משמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ (להלן" :המציע")

.2

הנני מוסמך/ת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.

.3

הנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת המציע להפעלת קורסי הכנה למבחן פסיכומטרי
לצעירים מהאוכלוסיה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית.

.4

(סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות):




עד למועד האחרון להגשת ההצעה לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי
עבירות;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת
ההצעהחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בסעיף זה-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
()1

חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

()2

אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
א.

בעל השליטה בו;

ב.

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו
להרכב כאמור של הספק ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים
במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

ג.

מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

ד .אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
האדם;
"עבירה"  -עבירה לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
או חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה תשע"ב  ,2011או חוק העסקת עובדים בידי קבלני כח
אדם ,בנוגע לתשלומי עובדים ,העסקת עובדים והעסקת עובדים זרים כדין.
"הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( 31באוקטובר
;)2002

הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא
חתימתי וכי תוכן תצהירי  -אמת.
(חתימה)
אישור
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מרחוב _____________________,
מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב'
_____________ המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן.
(חתימה)

נספח ב
תאריך_______________:
לכבוד
חברת ______
הנדון  :אישור על מחזור כספי בשנים 2015-2016
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
.1

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

.2

הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם לשנים  2015-2016בוקרו ידי משרדנו.

.3

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים לשנים  2015ו 2016 -המחזור הכספי של
חברתכם ,הינו ____________, ____________ ,ו ₪ _______________ -בהתאמה.

בכבוד רב,
______________________
רואי חשבון

