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 26/2018 'הס מס' מכרז פומבי

לתכנית "אוניברסיטה למתן שירותי הסעות מכרז הודעה על פרסום 
 בעם" עבור אוניברסיטת תל אביב

     

מציעים העומדים בדרישות המפורטות  מזמינה בזאת : "האוניברסיטה"(להלן) אביב תל אוניברסיטת
עבור  לתכנית "אוניברסיטה בעם" למתן שירותי הסעות הצעותבמסמכי המכרז ובנספחיו להגיש 

 .אביב-אוניברסיטת תל

 .אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1

במסגרת מכרז זה מזמינה האוניברסיטה ממציעים, העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז,  .1.1
"(, והכל השירותים)להלן: " "הסעות עבור תכנית "אוניברסיטה בעםלמתן שירותי להגיש הצעות 

 ."(ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז" ההזמנה)להלן: " ועל נספחי במכרזבהתאם למפורט 

מבוגרים  - תכנית "אוניברסיטה בעם"עבור  ההסעותבמסגרת ההתקשרות יספק המציע הזוכה את  .1.2
אל האוניברסיטה וממנה  - באוניברסיטת תל אביב ( הלומדים במסגרת התכנית18-55)גילאים 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. להלן עיקרי הדברים:מרחבי גוש דן. 

אמצעי התחבורה בהם יעשה שימוש הזוכה במכרז, והעומדים בכל דרישות המכרז  .1.2.1
יורכב מכלי  ,לרבות כלי רכב של קבלני המשנה אשר יופעלו מטעמו של הזוכה במכרז

 הרכב כמפורט: אוטובוס גדול, , אוטובוס, מידיבוס, מיניבוס, ומיקרובוס.

בשני ימים קבועים בשבוע בשעות איסוף ההסעה  ייהיו בקוו בוקשיםשירותי ההסעות המ .1.2.2
תחנות עצירה לא כולל תחנות עצירה  4בקו נסיעה רגיל יהיו עד  ופיזור קבועות.

 לאיסוף/פיזור באוניברסיטה.

פירוט כולל בין היתר התייחסות לסעיפים הבאים: הגדרות,  א'נספח   יםהשירות מפרט .1.2.1
נהגי הרכבים, כלי הזמנת נסיעה, קווי נסיעה, ימי נסיעה, שעות פיזור/איסוף תיאור 

 ועוד. , דוחות, תנאי תשלוםהרכב, אבזור כלי הרכב, בטיחות, קצין בטיחות, קבלני משנה

 המכרזגדרים במכרז. רק הצעה שתיקבע כעומדת בתנאי על המציעים לעמוד בתנאי הסף המו .1.1
 תיבדק.

 הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.. נוסח זה הינו תמצית בלבד

 תקופת ההתקשרות: .2

חודשים באמצעות הסכם חתום, והאספקה בפועל  24 -ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה ל .2.1
תקופת )להלן: " התחייבויותיותבוצע כנגד הזמנת רכש ובכפוף לכך שהזוכה ימלא את כל 

 ."(ההתקשרות

תקופות נוספות  (3שלוש )לאוניברסיטה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב .2.2
חודשים  60חודשים כל אחת, אשר לא תעלנה בסה"כ, יחד עם תקופת ההתקשרות, על  12בנות 

 "( והכל בהתאם למפורט בהסכם. תקופת ההתקשרות המוארכת)להלן: "

מרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות בעקבות מכרז זה, לפי ל .2.1
 יום לזוכה. 30שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש ובכתב של 
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להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז זה. על המציע  סף להשתתפות במכרז: תנאי .1
התנאים במצטבר, ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו. עמידת המציע בכל  בעצמו בכללעמוד 

 –התנאים המפורטים להלן, מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים 
 הצעתו תיפסל.

 תנאי סף כלליים: .1.1

י הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבישראלי המציע הינו תאגיד  .1.1.1
 תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ.

 –התשל"ו  -חוק עסקאות גופים ציבוריים המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי ב .1.1.2
1976. 

 לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדיםאת המציע מקיים  .1.1.1
 השירותים. מתןוההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך 

כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות ו/או לא הוגשו כתבי אישום העלולים לפגוע  .1.1.3
בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי 
פשיטת רגל ו/או פירוק. כמו כן המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או צו הקפאת הליכים 

ק )לרבות פירוק מרצון( ולרבות במסגרת צווים זמניים כאמור ו/או במסגרת הליכי פירו
 .לעיל

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר  .1.1.3
 יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 תנאי סף מקצועיים: .1.2

סעות באמצעות במתן שירותי ה 2018 - 2016: למציע יש ניסיון בכל אחת מהשנים ניסיון .1.2.1
)כגון:  *לקוחות ציבוריים שלושהשלושה סוגי כלי רכב כהגדרתם במסמכי המכרז ל

מוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, צה"ל וכד'( 
רחובות, והיקף ההתקשרות עם כל לקוח מהשלושה -כאשר אחד מהשלושה באזור נתניה

 .לשנה, ללא מע"מ₪( )במילים: מאתיים אלף  ₪ 200,000כאמור עמד על לפחות 

"חוק עסקאות גופים ציבוריים,  –כהגדרת המונח "גוף ציבורי" ב  –לקוח ציבורי  *
 .". בנוסף, ניתן לרשום אותו לקוח בכל אחת מהשנים1976-תשל"ו

בר תוקף על שמו, מאת משרד התחבורה להפעלת משרד  ן: המציע מחזיק ברישיורישיון .1.2.2
להסעות כמשמעו בצו פיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעה מיוחדת 

 .1985-והשכרת רכב(, תשמ"ה

המציע מעסיק באופן קבוע וישיר קצין בטיחות בעל כתב הסמכה וכתב  קצין בטיחות: .1.2.1
 .מינוי מטעם משרד התחבורה

כלי רכב לפחות  (שלושים) 10: מצבת כלי הרכב  ברשות המציע תעמוד על מצבת כלי רכב .1.2.3
, ותעמוד בתנאים 1וכמפורט בטבלה מס'   נספח א' –כהגדרתם במפרט השירותים 

 המצטברים כמפורט להלן:

 מצבת כלי רכב 1טבלה מס' 

מספר מקומות  סוג כלי רכב קטגוריה
 ישיבה לנוסעים

כמות כלי 
 רכב

תאריך עלייה גיל מרבי )לפי 
 לכביש הנקוב רישיון הרכב(

 שנים 6עד  1 60 אוטובוס גדול  . 1
 שנים 6עד  15 31 אוטובוס .2
 שנים 6עד  10 13 מידיבוס .3
 שנים 6עד  2 20 מיניבוס .4
 שנים 6עד  2 10 מיקרובוס .5
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פוליסת ביטוח ורישיון  בתנאי סףלכל כלי הרכב המפורטים לצורך עמידה  .1.2.3.1
 רכב בתוקף והם עונים לדרישת רשות הרישוי והחוק. 

גילם של כלי הרכב במצבת כלי הרכב מטעמו של המציע יהיה בהתאם  .1.2.3.2
 זה. "מצבת כלי רכב" המפורטת בסעיף 1לטבלה מס' 

אף לא אחד מהאוטובוסים של המציע הורד מהכביש ע"י משרד התחבורה  .1.2.3.1
 האחרונות עקב כשל טכני.או משטרת ישראל בשנתיים 

 
רישיונות תקפים  בעלי )במילים: שלושים( נהגים, 10המציע מעסיק לפחות : נהגים .1.2.3

, כנהגי שלוש שניםובעלי ניסיון של לפחות  כנדרש בתקנות התעבורה ו/או על פי כל דין
של נהגים אלו לא  םלעיל. רישיונ 1כלי הרכב כמפורט במצבת כלי הרכב בטבלה מס' 

 .ניפסל בשנתיים האחרונות טרם מועד הגשת מסמכי המכרז
 

 הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.. נוסח זה הינו תמצית בלבד 

 :הגשת ההצעה .3

 מעטפות פנימיות סגורות:  2מעטפה חיצונית סגורה ובתוכה 

 .נספח ב'כוללת את טופס ההצעה הכספית  1מעטפה פנימית  (1

 .כוללת את כל שאר מסמכי המכרז פרט לטופס ההצעה הכספית 2פנימית מעטפה  (2

 :תהליך בחירת המציע הזוכה .3

 :המכרז הינו מכרז עם בחינה שלבית, אשר ינוהל באופן כמפורט להלן
 רק הצעות אשר עמדו בכל אחד מתנאי הסף, יעברו לשלב ב' –בדיקת עמידה בתנאי סף  -שלב א' 
 שיקלול 100% –בדיקה כספית של ההצעות אשר עברו את שלב א' ודירוג ההצעות  -שלב ב' 
 בחירת זוכה אחד. –החלטה על ההצעה הזוכה במכרז  -שלב ג' 

יחד עם זאת מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע לתמורה למציעים הזוכים,  אומדןנערך 
שהוא, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  שהצעתו הכספית תהיה הזולה ביותר או בכל מציע

 .האוניברסיטה

 :ההשתתפות במכרז .6

 ההשתתפות במכרז ללא תשלום. 
ולהגיש על גביהם את האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר 

 !אין לשנות את מסמכי המכרזההצעה. 

 במסמכי המכרז:עיון  .7

שכתובתו  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 
  .והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב)להלן: "אתר המכרזים"(,  http://tenders.tau.ac.ilהיא: 

 :, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרזקבלת פרטים נוספים .8

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל 
 האוניברסיטהלעשות זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשני נציגי 

 ( להלן:2)ס"ק  9.1עד לתאריך המופיע בסעיף 
  mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

 shechtmanl@tauex.tau.ac.ilגב' לאה שכטמן שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: 

  

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:shechtmanl@tauex.tau.ac.il
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 :ריכוז תאריכים .9

 :להלן ריכוז תאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה .9.1

 10.1.2019מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום:  (1

 20.1.2019האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה לשאלות הבהרה עד ליום:  (2

הצעה שלא תימצא , 12:00עד השעה  1.201928.מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים עד:  (1
 .בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון

חשוב מאד: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים(  .9.2
(, בניין לוגיסטיקה 14אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער במשרדי  1ולהפקיד בתיבת המכרזים מס' 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות  15:00 – 9:00ה בין השעות -, בימי א301ובטחון, קומה ג', חדר מס' 
 .לעיל (1)ס"ק  9.1 המצוין בסעיף

 (,14)כניסה משער  במשרדי אוניברסיטת תל אביב, 1יש להפקיד בתיבת המכרזים מס' את המעטפה  .9.1
עד למועד ו 15:00 – 9:00ה בין השעות -בימי א, 301ובטחון, קומה ג', חדר מס' לוגיסטיקה בניין 

 לעיל. המצוין האחרון להגשת הצעות 

 ! דוארהבאמצעות ולא הצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד את ה .9.3

לעיל עפ"י  9.1בסעיף האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים  .9.3
 .שיקול דעתה הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים

 במסמכי המופיע הנוסח יקבע ,המכרז במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .10

  .המכרז

 בברכה,
 אבי וייס

 מזכיר וועדת מכרזים
 


		2018-12-31T15:29:21+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-31T15:29:21+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-31T15:29:21+0200
	Azogui Neri ID_014315568


		2018-12-31T15:29:21+0200
	Azogui Neri ID_014315568




