
  
  

  4מתוך  1עמוד 
  

  16/2022' הס   מס'   מכרז פומבי 

ין עבור  ר טוב יðוע ופיזו ש למתן שירותי  מכרז  הודעה על פרסום  
  אוðיברסיטת תל אביב 

"האוðיברסיטה") אביב  תל אוðיברסיטת בזאת (להלן:  העומדים   מזמיðה  הסףמציעים  הצעות    בתðאי  להגיש 
  .ובין עבור אוðיברסיטת תל אביבופיזור ט  תי שיðוערולמתן שי

  . אף לשון ðקבה במשמע וכן להיפך -השימוש בלשון זכר היðו מטעמי ðוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1
שיðוע ופיזור  למתן שירותי    ותלהגיש הצע  מציעים העומדים בתðאי הסף,וðיברסיטה מזמיðה בזאת  הא .1.1

  ברמת אביב   קמפוס האוðיברסיטה  בתוךðיתן  עיקר השירות  טובין עבור אוðיברסיטת תל אביב כאשר  
  למקומות שוðים במרכז הארץ   מקמפוס האוðיברסיטה ברמת אביב  או אל    יתבצע שיðוע טובין  ובðוסף 

,  , כולל שיðוע של חומרים מסוכðים שיבוצע בהתאם לתקðות והוראות העוסקות בכךככל שיעלה הצורך
 . ו למפורט במסמכי מכרז זה על ðספחי והכל עפ"י ובהתאם

שיðוע   .1.2 שירותי  יתבצעמתן  הטובין  למפורט    ופיזור  התעבורהבהתאם  ;  1961  –התשכ"א  ",  "בתקðות 
התשð"ז   הובלה",  שירותי  התשס"א    ;1997  –"חוק  הובלה"  שירותי  לגרוע      ,2001  –"תקðות  מבלי 

 .שיðוע ופיזור טוביןמהוראות ודרישות כל דין החל על ðותן השירותים בקשר עם מתן שירותי 

 :כולל בין היתר התייחסות לסעיפים הבאים"מפרט השירות": ðספח א'  : יםהמבוקש יםרט השירותמפ .2
האוðיברסיטה  ופיזור    שיðוע שירותי  .2.1 קמפוס  ברחבי  אביב  טובין  אחבתל  לכל  המרכזי    ת מהמחסן 

עפ"י    ותשעות קבוע   6-ימים קבועים, ב  4-בבאמצעות כלי הרכב שברשותו    היחידותו/או  מהפקולטות  
מרא שתיðתן  שבועית  עבודה  ו ש,  הðחיית  האוðיברסיטה  לקמפוס  מחוץ  טובין  שיðוע  איסוף  בðוסף, 

 . יטה עבור בית הדפוסמספקים מחוץ לאוðיברס הטובין

 : ות כלי רכב, ðהג ועוזר כמפורט להלןעהשירותים הðדרשים על פי הסכם זה ייðתðו ע"י המציע הזוכה באמצ .2.2

ועד    3,500  ביןשמשקלו הכולל המותר      מסחרי  (סגור)  רכב משא  –"  כלי רכב"  .א   10,000ק"ג 
כולל.    "גק מסחרילסוג  דוגמאות  לא  (סגור)  משא   RENAULT MASTER:  הðדרש  רכב 

VAN 3.5T; זיט; פיאט דוקאטוðדאי ; פז'ו בוקסר; פולקסווגן קרפטר; פורד טרðיוH350 . 

 לי הרכב.ן ועזרה ראשוðה בכ מגציוד   –ציוד בטיחות רשימת 

הרכב  –  "ðהג"  .ב לסוג  המתאים  בתוקף  ישראלי  ðהיגה  רישיון  הכולל  השðתון  ,  בעל  והמשקל 
 שבסעיף א' לעיל.

מחסן  ברכב מההטעðת הטובין  עובד מטעמו של המציע הזוכה שיצטרף לðהג ויבצע    –  זר"עו"  .ג
ביעד ופריקתו  בישרא  הסופי.  המרכזי  אישור עבודה  בעל  או  ישראלי  שמדובר    לאזרח  (ככל 

של   הבטחון  מיחידת  מראש  אישור  לקבל  ðדרש  בישראל  עבודה  היתר  שחייב  בעובד 
ליחידת הבטחון  כולל מספר תעודת זהות  העוזר  הðהג ו את פרטי    להעביר  יש  האוðיברסיטה).

 . של האוðיברסיטה

 רכזי המיועדים לפיזור ושיðוע: במחסן המ מצאיםðן ה סוגי הטובי  -הטובין הðמצאים במחסן המרכזי .2.3
 מבחðות, צלחות פטרי, "טיפים" ועוד.  ציוד מתכלה כגון .2.3.1
 ציוד טכðי כגון כלי עבודה, כלי ðיקיון, מוצרי ðיקיון ועוד.  .2.3.2
  יוד משרדי צ  2.3.3
2.3.4  ðול, אתðים ארוזים כגון אצטון, מתðול ועודחומרים מסוכ .  

  8ק"ג תקðה    10,000  - הובלת חומרים מסוכðים ברכב שמשקלו הכולל המותר קטן מ  -חומרים מסוכðים   .2.4
: "הוראות תקðה משðה (א) לא יחולו על אדם המוביל או המרשה לאחר להוביל  2001  –התשס"א    )2(  (ג)

הכולל המותר   שמשקלו  למעט חומר מסוכן מקבוצת    10,000  -מ  קטןברכב מסחרי  חומר מסוכן,  ק"ג, 
בכמות    –  7סיווג   רדיואקטיביים,  בתוספת השðייה  פחותה חומרים  חו  . מהכמות האמורה  מרים  פירוט 

 . 2-מפורט בðספח א'ת מותרת להובלה סוכðים וכמות מקסימלימ
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 . הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז.  ðוסח זה היðו תמצית בלבד  .2.5

 תקופת ההתקשרות: .3
של   .3.1 (שישים) חודשים, החל ממועד חתימת    60תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה 

 )."תקופת ההתקשרות(להלן: "האוðיברסיטה על הסכם ההתקשרות 

בתום   .3.2 וזאת  תוקפה  תום  לפðי  ההתקשרות  תקופת  את  לסיים  האפשרות  תיðתן  הזוכה    24למציע 
ההתק הסכם  על  האוðיברסיטה  חתימת  ממועד  ובכל  חודשים  לאחר    12שרות  חודשים  עשר)  (שðיים 

 .מכן

בכתב   .3.3 הודעה  באמצעות  ייעשה  לעיל,  האמורים  במועדים  הזוכה  המציע  ע"י  ההתקשרות  סיום 
לפחות   לאוðיברסיטה  במועד    120שתימסר  בכתב  הודעה  ðיתðה  לא  האמור.  המועד  טרם  עבודה  ימי 

 . ðוספתהאמור, יראו את הספק כמסכים להארכת ההתקשרות לתקופה 

שמורה .3.4 הבלעדי  לאוðיברסיטה  דעתה  שיקול  לפי  עת,  בכל  ההתקשרות,  את  לסיים  הבלעדית    הזכות 
שהיא סיבה  של    ומכל  ובכתב  מראש  בהסכם    יום(שלושים)    30בהודעה  וכמפורט  הזוכה  למציע 

  . תההתקשרו

  סף להשתתפות במכרז: תðאי .4
להשתתפות   ההכרחיים  הסף  תðאי  מפורטים  התðאים  להלן  בכל  בעצמו  לעמוד  המציע  על  זה.  במכרז 

בו   במקום  אלא  מטעמו,  אחר  ו/או  משðה  קבלן  באמצעות  ולא  מצטבר,  באופן  להלן  בסעיפים  המפורטים 
 :תðאי הסף מתירים זאת באופן מפורש

 תðאי סף כלליים:  .4.1

במרשם  .4.1.1 דין  עפ"י  בישראל  הרשום  תאגיד  או  שותפות  או  ישראל  תושב  יחיד  היðו  המציע 
והוא איðו מצוי  או עוסק פטור      ל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והיðו עוסק מורשההמתðה 

 . בהליכי חדלות פירעון

עומד בדרישות סעיפים   .4.1.2 ו 2המציע  ציבוריים, תשל"ו  1ב' 2  -ב'  גופים    1976- לחוק עסקאות 
" ציבוריים(להלן:  גופים  עסקאות  חוק  חוק  לפי  הðדרשים  האישורים  בכל  מחזיק  וכן   ("

 . עסקאות גופים ציבוריים

 : תðאי סף מקצועיים .4.2
רכב   .4.2.1 כלי  כלי הרכב  -מצבת  על    1ברשות  מצבת  רכב לפחות שהיðם    שðיהמציע תעמוד  כלי 

,  לא כולל  "גק  10,000ועד    ק"ג  3,500  בין שמשקלו הכולל המותר    2  מסחרי  (סגור)  רכבי משא
בסעיף  כאשר   עמידה  לצורך  המפורטים  הרכב  כלי  מקיף)    זהלכל  (חובה,  ביטוח  פוליסת 

והם עוðים לדרישת רשות הרישוי  במועד האחרון להגשת הצעות למכרז  ורישיון רכב בתוקף  
   והחוק.

מצוין  כ  " מתייחס לכל כלי רכב אשר בבעלותו של המציעברשותלעðיין סעיף זה, המוðח "  1
 ). בחוזה השכרה/החכרה לטווח ארוך (עולה על שðהברישיון הרכב או 

 ; RENAULT MASTER VAN 3.5T:  הðדרש  רכב משא (סגור) מסחרילסוג  דוגמאות      2
  . H350יוðדאי ; פז'ו בוקסר; פולקסווגן קרפטר; פורד טרðזיט ; פיאט דוקאטו

יובהר כי המציע הזוכה במכרז יידרש, לאחר קבלת הודעה בדבר זכייתו, להציג פוליסות  
הרכב   כלי  לכל  בתוקף  רכב  ורישיוðות  של    שצוייðו ביטוח  דרישתה  עפ"י  עת  בכל  ידו,  על 

 . האוðיברסיטה

למכרז  :  ðהגים .4.2.2 הצעות  להגשת  האחרון  לפחות  במועד  מעסיק  בעלי    שðי המציע  ðהגים, 
מטעם   (במשקל כולל)   4.2.1שפורטו בסעיף  לסוג הרכב    מיםהמתאי  וקףבתרישיוðות ðהיגה  
 . ו/או על פי כל דין 2001-בתקðות שירותי הובלה, תשס"א כðדרש  משרד התחבורה

  .  הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז. ðוסח זה היðו תמצית בלבד               

למציע הזוכה עבור אספקת השירותים ðשוא מכרז זה תהיה בהתאם להצעתו הכספית שתוגש על ידו   התמורה .5
ובכפוף לביצועם בפועל כמפורט בהסכם ההתקשרות    למכרז כðספח ב'במסגרת הצעתו למכרז בðוסח המצורף 
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המציע לא יהיה זכאי לדרוש ולא יקבל כל תמורה אחרת עבור השירותים מלבד התמורה שתשולם    . למכרז זה
 .למעט הצמדה כאמור לבדה בהצעה הכספיתעל בסיס המחירים שהציע לביצוע השירות 

 .מעטפות פðימיות סגורות היטב 2 ובתוכה  במעטפה אחת סגורה היטבההצעה תוגש  :הגשת ההצעה .6

 עותק מודפס וחתום. – ðספח ב'ההצעה הכספית  :המעטפה הפðימית הראשוðה תכלול את .6.1
תכלול את כל המסמכים האחרים (מסמכי המכרז כולל הסכם ההתקשרות,   :המעטפה הפðימית השðייה 6.2

 .)כל האישורים ðדרשים להוכחת תðאי הסף, מסמכי הבהרות (ככל שיהיו) וכל מסמך ðדרש
 . הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז.  ðוסח זה היðו תמצית בלבד  6.3

,  וקבוע  סופי בש"ח    מחיר   ויð ה  ðספח ב'בטופס ההצעה הכספית    ע"י המציע   שיוצע  המחיר     ההצעה הכספית: .7
כל  את    כוללו  עפ"י סידור עבודהשל שש שעות    ðתðו שירותי פזור ושיðוע טובין בהיקףישבו י   עבור יום עבודה

המכרזהעלויות   במסמכי  המופיעות  לדרישות  בהתאם  השירותים  במתן  הכרוכות  והעקיפות  כולל    הישירות 
אמור, שכר עבודה לעובדים, תðאים  ה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות  עלות ðהג, עלות עובד, עלות שימוש ברכב

  . , הוצאות מðהלה ורווח המציע(למעט מע"מ) מיסיםדלק, סוציאליים, הוצאות ביטוחים, 

 . הðוסח הקובע היðו ðוסח מסמכי המכרז.  ðוסח זה היðו תמצית בלבד 

 : תמצית -תהליך בחירת המציע הזוכה  .8

  תיאור השלב  שלב 

  א
רק הצעות אשר תעמודðה בכל תðאי הסף במצטבר  .ףבדיקת עמידת ההצעות בתðאי הס

  תעבורðה לשלב ב' "בחיðת ההצעה הכספית".  
  . משקלול ההצעה 100%מהווה  ה בחיðת ההצעה הכספית ב
 .  Best & Finalהליך  ג

 ד
    בחיðת ההצעות ודירוגן. –בחירת ההצעה הזוכה 

 וכשיר שðי.   זוכה אחד  לבחור האוðיברסיטה  בכווðת 

 :השתתפות במכרז .9
יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האיðטרðט למכרזים של האוðיברסיטה    ההשתתפות במכרז ללא תשלום.

 ולהגיש על גביהם את ההצעה. אין לשðות את מסמכי המכרז!

 במסמכי המכרז:עיון  . 10
שכתובתו היא:    באתר האיðטרðט למכרזים של האוðיברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום  

http://tenders.tau.ac.il  ,("להלן: "אתר המכרזים) וסח המחייבðוסח המופיע בו הוא הðוה 

 קבלת פרטים ðוספים והליך הבהרות: . 11

והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות  מציע המעוðיין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים ðוספים  
  זאת בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוðי בלבד, שעליו לשלוח במקביל לשðי ðציגי האוðיברסיטה עד מועד 

  אחרון למעðה על שאלות ההבהרה להלן: 

  
  דוא"ל   תפקיד   שם הðציג 

  mosheit@tauex.tau.ac.il  מðהל צוות מכרזים   משה איטח 

  shechtmanl@tauex.tau.ac.il  עורכת המכרז   לאה שכטמן 
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   :במכרזלוח הזמðים  . 12

  : להלן ריכוז התאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה

 תאריך  הליך 

 5.12.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 12.12.2022 מועד אחרון למעðה על שאלות ההבהרה:

  בדיוק 12:00עד השעה  2.1.2023 מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים:

 

: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוðי (הðמצא בסמוך לתיבת המכרזים) ולהפקיד  חשוב מאד
), בðיין לוגיסטיקה ובטחון, קומה  14במשרדי אוðיברסיטת תל אביב, (כðיסה משער    1בתיבת המכרזים מס'  

בימי א301ג', חדר מס'   את  ועד למועד האחרון להגשת הצעות המצוי  15:00–  9:00ה בין השעות  -,  ן לעיל. 
  ההצעה יש להגיש במסירה ידðית בלבד ולא באמצעות הדואר!  

האוðיברסיטה רשאית לעדכן, לשðות ו/או לדחות את המועדים המפורטים בסעיפים לעיל עפ"י שיקול דעתה  
 ."הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים 

באחריות המציע להתעדכן מעת  . באתר המכרזיםתיקוðים, שיðויים והבהרות כאמור, ככל ויהיו הם יפורסמו  . 13
 .http://tenders.tau.ac.ilלעת באתר המכרזים שכתובתו היא: 

 .  המכרז במסמכי  המופיע הðוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין  סתירה  של מקרה בכל . 14

  בברכה,
  משה איטח 

  מזכיר וועדת מכרזים 

 


