מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
MA50D1-3-945-22
נוסח הפרסום
מכרז פומבי מס' 3/22
לקבלת הצעות לאספקת שירותי אירוח לבחינות
הנערכות על ידי מועצת יועצי המס המייצגים

 .1רשות המסים בישראל (להלן" :המזמין") יוצאת במכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת
שירותי אירוח לבחינות הנערכות על ידי מועצת יועצי המס המייצגים (להלן" :המכרז").
 .2תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל במועד חתימת הסכם ההתקשרות המצורף
למסמכי המכרז על ידי שני הצדדים ותסתיים בתום שנתיים ממועד זה .המזמין רשאי
להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות או חלקן ,סך ההתקשרות לא תעלה על
תקופה של  4שנים החל ממועד ההתקשרות הראשונה.
 .3על המציע לעמוד בתנאי הסף שלהלן ולצרף להצעתו את המסמכים המוכיחים את
עמידתו בהם כתנאי להשתתפותו במכרז:
על המציע להמציא את האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
.3.1
התשל"ו( 1976-ישות משפטית שאינה מאוגדת בהתאם לדיני מדינת ישראל,
תצרף אישורים מקבילים על פי דין מושבה ,ככל שאלה קיימים).
.3.2

אם המציע הינו תאגיד ,על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל
לפי דין לגבי תאגידים מסוגו וכן אישור עו"ד.

.3.3

על המציע להיות בעלים או שוכר או בעל הסכם התקשרות להפעלת מוסד ,מרכז
קונגרסים , ,במחוז תל אביב או במחוז המרכז או במחוז ירושלים (להלן:
"המתקן").

.3.4

המתקן נדרש להיות בעל רישיון עסק תקף ,מכוחו הוא רשאי על פי דין לעסוק
באירוח בחינות או כינוסים.

.3.5

על המתקן לכלול אולם אחד סגור ומקורה ,המאפשר התכנסות של  500איש
לפחות בישיבה (או שני אולמות סגורים ומקורים ,כאשר כל אחד מהם מאפשר
התכנסות בו זמנית של  250איש לפחות בישיבה); אולם סגור ומקורה נוסף,
המאפשר התכנסות של כ 150 -איש בישיבה; לפחות  10אולמות סגורים
ומקורים ,המכילים עד  50איש באולם בישיבה ,וכן חדר צוות המכיל כ10-
אנשים לצוות המארגן מטעם המזמין.
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מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
 .4על המציע להמציא ערבות בנקאית על סך של  ₪ 5,000בתוקף עד ליום . 10.3.2023
 .5בהתאם לתקנה 17א לתח"מ ,למכרז זה נערך אומדן שווי ההתקשרות .הנפקות הנובעת
מכך מפורטת בפרק  6למסמכי המכרז.
 .6על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז.
 .7את מסמכי המכרז ניתן לקבל ברשות המסים בישראל בנין ג'נרי  ,2רח' בנק ישראל 7
ירושלים קומה  ,1חדר  1112אצל גב' נילי דהאן טל'  050-6210299החל מיום 4.8.2022
ועד ליום  11.9.2022בשעה  .13:00לכתובת זו/או לכתובת דוא"ל nilida@taxes.gov.il
ניתן לפנות בשאלות הבהרה .את שאלות ההבהרה ניתן להפנות בכתב עד לתאריך
 18.8.2022בשעה  12:00בלבד.
את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת ברשות המסים בישראל  -רח' בנק
.6
ישראל  ,7בנין ג'נרי  2ירושלים קומה  , -1תיבה מס'  8עד לתאריך  11.9.2022בשעה
 .13:00ההצעה תוגש באריזה חתומה וסגורה בשני עותקים .על גבי המעטפה יש לציין את
שם המכרז ומספרו בלבד .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תידון.
.7

המזמין רשאי לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז לרבות מטעמי
תקציב.

.8

הזוכה במכרז יידרש לחתום על הסכם במתכונת ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

.9

ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט שכתובתו ( WWW.MR.GOV.ILבלשונית
מכרזים משרדיים).

.10

כל שינוי במסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט הממשלתי .על המציעים החובה
להתעדכן ולעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט ביחס למכרז.

.11

בסתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז ,מסמכי המכרז יגברו.

.12

המזמין אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין שומר על
זכותו לבקש הבהרות מהמציעים .המזמין רשאי שלא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי
סבירה או חסרה או שאינה עונה על דרישות במכרז .המזמין רשאי לא לקבל אף אחת
מההצעות שיוגשו ו/או לבטל את המכרז.
בברכה,
נילי דהאן
מחלקת רכש
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