
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 של המכללה הסעותלמתן שירותי מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 
 

לגורמי  לעת, כפי שיידרשו מעת ותקבלת הצעות למתן שירותי הסע :מהות ההתקשרות .1

 המכללה. 

חודשים  12תקופות נוספות, של  2-חודשים עם אפשרות הארכה ל 12 משך ההתקשרות : .2

 שנות התקשרות. 3 -כל פעם ובסך הכל עד לב

עד  09.09.2015לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .3

לתוך תיבת המכרזים  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה בצהריים  0012:השעה 

: יעקב בקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, הנמצאת 

 ירושלים. , רמת בית הכרם,26 םיייבושר

ש"ח  750 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .4

  - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזר או בכרטיס אשראי במזומן או בהמחאה

-08:00 בין השעות: 02-6588012, טל': , ירושלים26בניין המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 .02.09.2015ועד ליום  20.08.2015 מיוםהחל  16:00

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .5

 03.09.2015 יוםלא יאוחר מ  tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 12:00בשעה 

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .6

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו  6.1

 . בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע

אכיפת ניהול חשבונות, תשלום קיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )מהמציע  6.2

וכן על  ,1976 –חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת המציע לצרף 

ולחתום על תצהיר העדר הרשעות  1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

 סמך א'. המצ"ב כנספח ב' למ
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לצו  2 רישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים, על פי סעיףבעל מציע ה 6.3

הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעות סיור, הסעות מיוחדות והשכרת רכב(, 

 . כשהוא תקף על שמו של המציע ,1985 -התשמ״א

על  , קצין בטיחות בתעבורה בעל תעודת הסמכההגשת הצעתובמועד  ,מציע מעסיקה 6.4

כשהיא תקפה על שמו  ,1961 -)א( לתקנות התעבורה, תשכ״א585 פי הוראות תקנה

  .האחרון שנקבע להגשת ההצעותשל קצין הבטיחות האמור, לפחות עד למועד 

 מנהל משרד מקצועי של משרד הסעות., הגשת הצעתוהמציע מעסיק, במועד  6.5

חודשים לפחות, עד  36במשך  לקוחות שונים לפחות 3למציע ניסיון רציף ומוכח עם  6.6

לשנה לכל  ₪ 50,000למועד הגשת הצעתו במתן שירותי הסעות, ובהיקף שלא יפחת מ 

 לקוח )לא כולל מע"מ(. 

אוטובוס סיור או אוטובוס סיור ותיור מסוג כלי רכב  5מציע לפחות בבעלות ה 6.7

פח נסכהמצורף  השירותיםמפרט הסעיף 'דרישות סף' שבעומדים בדרישות המפואר, 

רישיון תקף מטעם רשות הרישוי ביטוח חובה וביטוח מקיף ובעלי ו, ז הלהזמנ א' 

במשרד התחבורה עבור אותם כלי הרכב, ואשר הפער בין מועד הייצור של כל אחד 

)חמש(  7 מכלי הרכב האמורים לבין המועד האחרון להגשת הצעות, אינו עולה על

  שנים.

נהגים בעלי רישיון נהיגה חמישה( ) 5 לפחות ,הגשת הצעתונכון ליום מעסיק, מציע ה 6.8

  :כל אחד מהנהגים האמוריםהאמור להלן מתקיים בלפחות, כאשר  (06) דרגה

( עשרים וארבעה) 24 העניק בפועל שירותי הסעות, לכל הפחות בתקופה שלהנהג  .א

  ;הגשת הצעת המציעיום ל קודםחודשים רצופים 

חות בתעבורה, כמשמעו בתקנות מצויד באישור כשירות מטעם קצין בטיהנהג  .ב

  ;1961התעבורה התשכ"א 

 לא נפסל בשנתיים האחרונות. של הנהג ורישיונו  .ג

למציע מוקד קשר ובקרה המצויד במערכת קשר ו/או טלפונים סלולריים עם כל כלי  6.9

 הרכב העומדים לרשותו. 

 להצעתו קבלה על תשלום דמי ההשתתפות המציע רכש את מסמכי המכרז וצרף  6.10

 ש"ח. 750זה, בסך של  במכרז

פי הצעתו אם יזכה, יצרף -על מזמיןהבטחת התחייבות המציע להתקשר עם הל 6.11

בתוקף , ₪ עשרת אלפים() 10,000סך של המציע ערבות בנקאית מקורית ובלתי מותנית ב

 .01.12.2015 עד  ליום

 2012ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  500,000למציע מחזור כספי בהיקף של  6.12

 . 2014-ו 2013



 בהרה, ככל שהופץ בידיעל המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות הה 6.13

 , כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.ןהמזמי

 

בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה אך לא חייבת, לבחור את ההצעה  תהא רשאית המזמינה 7

ים מציעקבוצת היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם ביותר או לחילופין 

  סופית בעלות הציון המשוקלל )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה  8

  הבלעדי .

 
 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


