גורדון-המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 2020/01
למתן שירותי הסעות תלמידים
 .1מהות ההתקשרות
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) (להלן – "המכללה") עורכת מכרז לביצוע הסעות ילדים ו/או סטודנטים במכללה (להלן –
"השירותים").
 .2תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה הינה  24חודשים .למכללה נתונה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את החוזה בינה
לבין הספק הזוכה לתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת עד  5שנים בסה"כ (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).
 .3תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז-תנאי סף:
 3.1ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המצטברים הבאים ,שבהם על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת ההצעות ,אלא אם מצוין
אחרת.
 3.1.1המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל.
על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות ,וכן אישור
עו"ד או רו"ח בדבר זהותם של מורשי החתימה בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
 3.1.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
 3.1.2.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו
לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן" :חוק המע"מ") ,או שהוא פטור
מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.
 3.1.2.2תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.
 3.1.3המציע רשום כדין כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרים ושירותים (הסעת סיור ,הסעת מיוחדת והשכרת רכב),
התשמ"ה .1985-יש לצרף רישיון בר-תוקף.
 3.1.4המציע מחזיק ברישיון בר תוקף ,על שמו ,מאת המפקח על התעבורה ,שהנו מורשה להסיע בשכר על פי תקנות משרד התחבורה
והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות.
יש לצרף להצעה צילום מרישיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע נוסעים בשכר ,וכל
רישיון אחר הנדרש על-פי דין.
3.1.5
3.1.6

למציע רשיון עסק תקף להסעת נוסעים ,עפ"י צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשמ"ה 1995-או כל צו/תקנה שקדמו לו
או כפי שיעודכנו מעת לעת ,או לכל פריט רלוונטי אחר לצורך ביצוע השירותים וזאת בהתאם להוראות הדין.
בבעלות המציע (על שמו) לפחות  10אוטובוסים ו/או מיניבוסים ו/או מידיבוסים ,ובלבד שבבעלותו ועל שמו  5אוטובוסים לפחות
(ואילו יתר ה 5-הנוספים יכולים להיות מיניבוסים ו/או מידיבוסים) (להלן ביחד" :כלי הרכב").
מצבת כלי הרכב תעמוד בתנאים המצטברים להלן:

 3.1.6.1לכל אחד מכלי הרכב פוליסת ביטוח ורשיון רכב בתוקף והם עונים לדרישות הרישוי ולהוראות כל דין.
על המציעים לצרף להצעתם העתקים צילומיים של רישיונות רכבים תקפים להוכחת האמור בסעיף זה.
 3.1.6.2גילם של כל אחד מכלי הרכב של המציע אינו עולה על ( 4ארבע) שנים .גילו של כל כלי רכב נמדד לפי תאריך העלייה לכביש,
כנקוב ברישיון.
 3.1.6.3בשנתיים האחרונות ,אף לא אחד מכלי הרכב הורד מהכביש על-ידי משרד התחבורה ו/או משטרת ישראל בשל כשל טכני.
 3.1.6.4המציע מעסיק לפחות  3נהגים בעלי רשיונות תקפים להסעת ילדים כנדרש בתקנות התעבורה ו/או בהתאם להוראות כל דין
ובעלי ניסיון של ( 3שלוש) שנים לפחות כנהגי אוטובוס/מידיבוס/מיניבוס ואשר רישיונם לא נפסל בשנתיים האחרונות.

3.1.7

המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם משרד התחבורה בהתאם לדרישות הדין.
על המציע לצרף הסמכת משרד התחבורה לקצין הבטיחות המוצע.

3.1.8

המציע הוא בעל נסיון במהלך השנים  2016-2018בתחום הסעות ילדים ,והוא נתן במהלך תקופה זו ,לפחות לשלושה גורמים,
שירותי הסעת ילדים מתחת לגיל  ,18בהיקף שלא יפחת מ ₪ 100,000-לא כולל מע"מ (לכל אחד מהם).
כל מציע יגיש שלושה מכתבי המלצה בנוסח המפורט בנספח "ד" ,מכל אחד מן הגורמים להם נתן שירותים כאמור בסעיף זה.
המכתבים יהיו חתומים על ידי גורם מוסמך מטעם הממליץ ויפורטו בהם פרטי ההתקשרות של חותמי המסמך ,שאליו יהיה
רשאי המזמין לפנות כדי לברר את נכונות פרטי ההמלצה ו/או את טיבה .המזמין רשאי ,אך לא חייב לפנות לממליץ כאמור.
המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ,שלא להתחשב במכתב המלצה כאמור אם התברר לו בשיחה טלפונית ,כי קיים פער בין
האמור במכתב ההמלצה לבין עמדת הממליץ ביחס למציע.

 3.1.9למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים  ,2018 ,2017 ,2016של  ₪ 200,000לא כולל מע"מ ,לפחות בגין שירותי הסעות.
 3.1.10המציע אינו נמצע בהליכי פירוק ו/או ו/או הקפאת הליכים ו/או פשיטת רגל.
 3.1.11המציע השתתף בסיור הקבלנים כמפורט בסעיף  Error! Reference source not found.להלן.
 3.2כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז  ,אף אם לא צוין בסעיף זה .
 .4עיון במסמכי המכרז ויצירת קשר:
מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:
מכרזיםhttp://www.gordon.ac.il/
אשת הקשר :גב' מיה הראל
טל'  04-8590115פקס 153-4-8590115 :
דוא"לmayah@gordon.ac.il :
תשומת לב המתעניינים לכך שתיקונים ושינויים ,ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות,
יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.
 .5סיור קבלנים:
מועד סיור הקבלנים (ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה) :יום רביעי  05.02.2020בשעה.10:00 :
בקמפוס המכללה בכתובת :טשרניחובסקי  73חיפה.
 .6המען והמועד להגשת ההצעות
על המציעים להגיש את הצעותיהם בכתובת המצוינת לעיל ,לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה בחדר מס'  ,406עד
לתאריך :יום רביעי  26.2.2020עד השעה.13:00 :

