
 

 

 

 5/19 מספר המכרז  

 שם המכרז
)במסגרת  שירותי ייעוץ בתחומי תכנון, הנדסה, תשתיות ותנועה

תאום הפעילות עם חברת נת"ע המקימה את הקו הסגול של 
 הרכבת הקלה(

לוחות 
זמנים 
 למכרז

201925.2. מועד פרסום המכרז  

  20196.3. מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 
12:00בשעה  201920.3. לתיבת המכרזים  

 30.6.2019 תוקף ההצעה

תנאי 
 סף

 כללי

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת  .1
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן במלואם. 

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.  .2
קיום 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 כלליים

 הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .4
 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות רשם: כגון) בדבר

 גופים עסקאות חוק לפיהבאים  באישורים מחזיק מציעה .5
אישור תקף על : )א( תקפים כשהם, 1976-ו"התשל, ציבוריים

 1ב2 ולסעיףב 2בהתאם לסעיף  יםתצהיר; )ב( ניהול ספרים כדין
בנוסח תואם  ,1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק

 .(2')א2 -ו( 1')א2 בנספחילנדרש 

 תנאי סף מקצועיים

על המציע )ככל שהינו יחיד( ו/או מי שיספק את השירות מצדו  .6
לעמוד בדרישות  של המציע )במקרה שהמציע הינו תאגיד(

 הבאות:
 ותנועה תכנון, הנדסה, תשתיות בתחום נתן שירותי ייעוץ .א

 להגשת האחרון למועד שקדמו השנים (5בחמש )
 .לפחות ההצעות

 האחרון למועד שקדמו ( השנים10) במהלך עשר ביצע .ב
 פרוייקטי ייעוץ בתחום (2שני ) הצעות לפחות להגשת

 ב' להלן.-כמפורט בסעיפים א' ו והתנועה התשתיות
 . ₪מיליון  50-מ פחת לא פרויקט כל של היקפו -

הערה: היקף הפרויקט האמור הינו לא רק של 
 של הפרויקט כולו. הייעוץ אלא

פרויקט אחד לפחות קשור להערכות במסגרת  -
הקמת תשתיות רכבת )רכבת קלה או רכבת 

ישראל(, לרבות הפקעת קרקעות. בפרויקט זה 
המציע נתן שירותים או הועסק מטעם נת"ע, או 

מטעם ארגון שבשטח שבחזקתו הופקעו קרקעות 
 לטובת הקמת התשתיות לרכבת.

 

 



 

 

 

 

 

 היועץ את להחליף רשאי יהיה לא המציע כי הלב תשומת: הערה .7
 אלא – באחר, זה סף לתנאי במענה בהצעתו ננקבו שפרטיו

 שהיועץ ובלבד האוניברסיטה של ובכתב מראש בהסכמה
 נמצא לא. זה סף בתנאי הדרישות מלוא על בעצמו עונה המחליף

 האוניברסיטה תהיה, האוניברסיטה רצון לשביעות אחר יועץ
 .כהפרתו יחשב שהדבר בלי, גמר לידי זה הסכם להביא רשאית

 לעיל שנקבעו לקריטריונים מסוימת עבודה התאמת על החלטה .8
. המכרזים ועדת של והבלעדי המוחלט דעתה לשיקול נתונה

 בדרישות עומדת מסוימת עבודה  האם ספק יש שלמציע במקרה
 בטרם ההבהרה שאלות בשלב זאת לוודא רשאי יהיה דלעיל
 על מוותר ההבהרה שאלות בשלב יפנה שלא מציע. הצעתו הגשת
 את עצמו על ויקבל, ההצעות הגשת לאחר זאת לעשות זכותו

 .והבלעדי המוחלט דעתה לשיקול בהתאם הוועדה החלטת

 עיון במסמכי המכרז

 האינטרנט מאתר המכרז מסמכי את להוריד המציעים באפשרות
 חינם עיון. למכרז המענה הגשת או/ו עיון לצורך, האוניברסיטה של

, גן רמת, אילן בר אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת המכרז במסמכי
 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408 בבניין

 (.5318552-03מראש בטלפון:  )בתאום

 אופן הגשת ההצעות

, ללא זיהוי חיצוני, במעטפה סגורה וחתומהאת ההצעה יש להגיש 
 י"ג באדר ב' תשע"ט סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיוםלאחר 

בקמפוס ולהניחה בתיבת המכרזים  12:00בשעה  (20.3.2019)
 .209 מס' , חדר408בבניין מס' האוניברסיטה ברמת גן, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


