
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חניה" לחניון משרדי המועצה להשכלה גבוהה-לאספקה והתקנה של "מכפילי 09/2013מס' שלבי -דומכרז פומבי 
 
 

חניה" לחניון -"מכפילי 34עד  לאספקה והתקנה שלבזה הצעות  נהמזמי ")המועצה" :(להלן המועצה להשכלה גבוהה .1
  .המכרזהכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי , משרדי המועצה

חודשים  16בתום  הע"י המועצה וסיומ תקופת ההתקשרות הראשונה הינה מיום חתימת ההסכם ,כמפורט במכרז .2
פעולתם של המועצה תבחן את . הראשונים מכפילי החניה מתקני(חמשת)  5את הקבלן הזוכה קלנדריים מיום שרכש 

חודשים מאוחר לזה ואת התאמתם של המתקנים  6המתקנים במשך התקופה שמיום השלמת התקנתם ועד  5
  (להלן: תקופת הניסיון). לצרכיה ולציפיותיה

 .בתום תקופת הניסיון, או מוקדם מזה, אם כך תבחר המועצה, תחליט המועצה באם לרכוש מתקנים נוספים אם לאו
החליטה המועצה בתום תקופת הניסיון כי ברצונה לרכוש ו/או לשמור לעצמה את הזכות לרכוש במועד מאוחר יותר 

מתקנים, וכן להתקינם  34מחויב לספק למועצה מתקנים בהיקף כולל של עד הזוכה יהיה הקבלן  –מתקנים נוספים 
 .ולתת אחריות להפעלת תקינה בגינם, הכל בהתאם להוראות מכרז זה

שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של -מפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דוכ .3
 . 75%ולרכיב המחיר משקל של  25%

 :רשאי להגיש הצעה במכרז זה –להלן רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים  .4
המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או המחאה בנקאית מבנק ישראלי או  .4.1

בסך  1981-ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א

 כולל מע"מ.(עשרת אלפים שקלים חדשים) ₪  10,000של 

רת המכרז עומדים בדרישות התקן הישראלי למתקני חניה אוטומטיים (ת"י מכפילי החניה המוצעים במסג .4.2

 ) וניתן להם תו תקן כאמור. 5437

 המציע הינו ספק מורשה בישראל של היצרן של מכפילי החניה המוצעים על ידו במסגרת הצעתו במכרז זה.  .4.3

למכפילי החניה הנדרשים  פרוייקטים של התקנת מכפילי חניה, בעלי מאפיינים זהים 2המציע ביצע לפחות  .4.4

מתקנים לפחות, וזאת במהלך התקופה  20במסגרת מכרז זה, בהיקף מצטבר (בכל הפרויקטים גם יחד) של 

 של השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה. 

 המציע מפעיל מערך שירות הכולל טכנאים, כלי רכב ומעבדת תיקונים הנדרשים לשם טיפול במכפילי החניה .4.5

 אשר ירכשו, ככל שירכשו, על ידי המועצה במסגרת ההתקשרות על פי מכרז זה.

במשרדי  11:00בשעה  30/5/2013ביום המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יתקיים  .4.6

אחרת הצעתו  – כל המעוניין להגיש הצעה חייב להשתתף בסיור .בירושלים 43המועצה ברחוב ז'בוטינסקי 

 תיפסל. 

 הגשת תצהיר בנוסח המצורף למכרז זה לעניין שמירת זכויות עובדים. .4.7

 המלצות חיוביות מלקוחותיו של המציע.  3קיומן של לפחות  .4.8

 , במדור מכרזים. www.che.org.ilמסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת   .5
באמצעות משלוח דואר  2013/6/9בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  למועצהניתן לפנות  .6

 .mechrazim@che.org.ilאלקטרוני לכתובת 
 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  .7

 .לא ידונווהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה יפסלו .  12:00בשעה  2013/06/23
את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את  השומרת לעצמ המועצה .8

 הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו  ,מודגש .9

 לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .10
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