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מספר המכרז

5/21

שם המכרז

שירותי שליחויות עבור האוניברסיטה

מועד פרסום המכרז
לוחות
זמנים
למכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 4/3/2021בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת
המכרזים

 14/3/2021בשעה 12:00

תוקף ההצעה

( 31/5/2021כולל)

כללי

תנאי סף כלליים
תנאי
סף

תנאי סף מקצועיים

תנאי
סף

24/2/2021

אמצעי המציע

עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים
עיון במסמכי המכרז

 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או
הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים – ייפסלו.
 .2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע
בעצמו .קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל
מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 .4כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות תאגיד
רשום בישראל על פי דין ,שותפות ,או יחיד עוסק מורשה.
 .5כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל היתר
כללי לאיסוף ,העברה או מסירה של מכתבים לפי חוק הדואר
התשמ"ו –  (1986היתר בלדרות בתחום המוסדר(.
 .6כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל ניסיון
במתן שירותי שליחויות ללקוחות עסקיים בהתאם לדרישות
הבאות ,במצטבר:
א .השירות ניתן ל 3-לקוחות לפחות ,באופן מתמשך ,ולא
כהזמנות בודדות.
ב .תקופת ההתקשרות עם כל לקוח עמדה על שנה מלאה
לפחות ( 12חודשים).
ג .השירות ללקוח ניתן בפריסה ארצית.
ד .היקף ההתקשרות השנתי הממוצע עם כל אחד
מהלקוחות המפורטים בסעיף זה עמד על ₪ 70.000
לפחות ,ללא מע"מ.
 .7כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להפעיל לפחות
חמישה כלי רכב לביצוע משלוחים
 .8כתנאי מוקדם להשתפות במכרז ,על המציע להפעיל מוקד
שירות.
 .9כתנאי מוקדם להשתפות במכרז ,על המציע להפעיל מערכת
ממוחשבת אינטרנטית לצורך מתן השירותים דרכה יכול
הלקוח לבצע הזמנות
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל הדרישות
והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,במשרדי יחידת
מכרזים ,בבניין מס'  ,408חדר מס'  209בתיאום מראש.
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אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  14/3/2021בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת
גן ,בבניין מס'  ,408חדר מס' .209
אין באפשרות יחידת המכרזים לאשר למציע כניסה עם רכב.
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