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 30/22 מספר המכרז 

 שירותי הסעות לקמפוס הפקולטה לרפואה בצפת שם המכרז 

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 29.11.2022 מועד פרסום המכרז 

מועד אחרון לשאלות  

 הבהרה 
12:00בשעה  14.12.2022  

מועד אחרון להגשת  

 הצעות לתיבת המכרזים 
12:00בשעה  28.12.2022  

 30.3.2023 ההצעה תוקף  

תנאי 

 סף 

 כללי

 במועד הגשת ההצעהבמכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים   .1
מציע או הצעה שאינם  התנאים המפורטים בפרק זה להלן.    כלעל  

 .יפסלו –עומדים בכל התנאים המפורטים

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום   .2
תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל  

 גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.  .3

 תנאי סף  

  1תנאי סף הנדרשים רק ביחס למציעים המגישים הצעתם לסל   .1
 )מוניות( 

מוקדם .א רשום    כתנאי  הינו תאגיד  המציע  במכרז,  להשתתפות 
לפחות   חברים  ובו  מונית   20בישראל  להפעלת  רישיון  בעלי 

לפחות   שמעסיק  יחיד  או  ציבורית(,  רישיון    20)זכות  בעלי 
התאגדות   כאמור, במסגרת  פועלים  ואינם  מאוגדים  שאינם 

  2015משנת  אחרת להפעלת מוניות. כל אחת מהמוניות היא  
 ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות. 

מוקדם .ב עסק    כתנאי  רישיון  המציע  בידי  במכרז,  להשתתפות 
לפריט   רישוי(  8.4בהתאם  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  בצו  א 

)הסעת   2013-התשע"ג  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  ולצו 
 .  1985 -סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה 

להשתתפות במכרז, המציע מעסיק קצין בטיחות   קדםכתנאי מו .ג
 בתעבורה בעל כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה.

  2תנאי סף הנדרשים רק ביחס למציעים המגישים הצעתם לסל   .2
 )אוטובוסים זעירים ציבוריים, מיקרובוסים ומיניבוסים(

או    כתנאי מוקדם .א יחיד  להשתתפות במכרז, על המציע להיות 
 ם בישראל  על פי דין. תאגיד הרשו

מוקדם .ב עסק    כתנאי  רישיון  המציע  בידי  במכרז,  להשתתפות 
לפריט   רישוי(  8.4בהתאם  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  בצו  א 

)הסעת   2013-התשע"ג  ושירותים  מצרכים  על  הפיקוח  ולצו 
 .  1985 -סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה 

סיק קצין בטיחות להשתתפות במכרז, המציע מע  כתנאי מוקדם .ג
 בתעבורה בעל כתב הסמכה ומינוי מטעם משרד התחבורה.
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ממתן  להשתתפות במכרז, למציע מחזור כספי    כתנאי מוקדם .ד
  2021,  2020, מכל הסוגים, בכל אחת מהשנים  שירותי הסעות

 )שני מיליון( ₪ כולל מע"מ. 2,000,000בסכום מינימלי של 

מוקדם .ה במועד    כתנאי  המציע  בבעלות  במכרז,  להשתתפות 
לפחות   ההצעה,  )  10הגשת  ציבוריים  זעירים    10אוטובוסים 

)   7מקומות(,   ו  14מיקרובוסים  )  3  -מקומות(,    20מיניבוסים 
ומשנת   מיוחדת  להסעה  רישיון  בעלי  כולם    2015מקומות(, 

 ומעלה.

 :בשני הסלים תנאי סף הנדרשים ביחס לכל המציעים

על    1976-חוק עסקאות גופים ציבורים תשל"ו    אישורים על פי .3
 ניהול ספרים כדין 

להשתתפות במכרז, על המציע להחזיק בכל   כתנאי מוקדם
ציבוריים,   גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים 

ניהול .  1976-תשל"ו על  תקף  אישור  )א(  תקפים:  כשהם 
  1ב2ב ולסעיף  2ספרים כדין; )ב( תצהירים בהתאם לסעיף  

, בנוסח תואם 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
 (.2')ב3 -( ו1')ב3לנדרש בנספחי 

 

 עיון במסמכי המכרז 

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף  
בכתובת:   בקמפוס   https://tiful.biu.ac.il/michrazimתפעול  והן   ,

בבניין   מכרזים,  יחידת  במשרדי  גן,  ברמת  ,  408מס'  האוניברסיטה 
 בתיאום מראש.  209חדר מס' 

 הליך הבהרות 

  14.12.2022באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום  

והתייחסויות    12:00בשעה   הערות  הבהרה,  שאלות  העברת  לצורך 
למייל   תבוצע  הפנייה  פי  Michrazim.log@biu.ac.ilלמכרז.  על   ,

  המפורט בגוף המכרז.

  מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות 

זיהוי חיצוני,  את   ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא 
יאוחר ולא  ההבהרות  הליך  סיום  בשעה   28.12.2022מיום    לאחר 

, ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, 12:00
  .209, חדר 408בבניין 

האחרון   מהמועד  יאוחר  לא  המכרזים  בתיבת  להימצא  ההצעה  על 
  . להגשה

mailto:Michrazim.log@biu.ac.il

