
 

  תקציר הליכי המכרז

למכרז למתן שירותי ניהול, תפעול ואחזקה של מסוף תחבורה להשתתף בהליך מיון מוקדם  פניה :מכרזשם ה
  .9-4 וחניון ציבורית

  2022-14 :מס'

  . מקוון -הליך מיון מוקדם המכרז:סוג 

כגון מתקנים, השירותים והמשאבים המשותפים. הניהול ותפעול המסוף, לרבות (א) : השירות המבוקשתמצית 
: מגרשי חניה של מפעילי תחבורה ציבורית, שטחים משותפים, שערים/מחסומים, שעוני מים (ומבלי למעט)

ניהול (ג)  ;מסופיםניהול וביצוע עבודות אחזקה לכלל המבנים, המתקנים, המערכות, והתשתיות ב; (ב) וחשמל
ניהול וביצוע ; (ה) ניהול וביצוע עבודות ניקיוןבמסוף; (ד) נדרשות הנוספות  תחזוקה ועבודות וביצוע עבודות

ניהול וביצוע עבודות ושירותי ; (ז) ניהול וביצוע עבודות גינון לשטחים מגוננים במסופים(ו)  ;עבודות פינוי פסולת
אחריות למערכות   ; (ט)על רישיון עסק, לרבות השגת כל האישורים הנדרשיםניהול ואחריות ; (ח) הדברה ומניעה

חשמל; (י) אחריות לאספקת שירותי תפעול לאוטובוסים ככל שיידרש בהתאם למפורט במסגרת שלב המכרז 
 השני.

  מועדי המכרז:

  הערות:  שעה  תאריך  

מועד אחרון להגשת 
  שאלות הבהרה:

  
10.4.2022  12:00  

תתבצע בלשונית שאלות  ההבהרהשליחת שאלות 
מסמך הסבר בראו  בלבדהבהרה במערכת "דקל" 

  בקישור: "מדריך להגשת מכרז במערכת דקל"
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מועד אחרון להגשת 
לשלב המיון  הצעות

  :המוקדם
  
  

12.5.2022  
  12:00  (מעודכן)

הגשת ההצעות תתבצע באמצעות מערכת "דקל" 

 בקישור: בלבד

10942https://bids.dekel.co.il/Item.aspx?ID=   

  

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

  למכרז. 6.5-6.9התנאים המנהליים המפורטים בסעיף המציע עומד בכל 

  ועד למועד האחרון להגשת הצעות למיון המוקדם, המציע העניק שירותי ניהול ותפעול מבנים  1.1.2015החל מיום
ושטחים (כהגדרתם לעיל), ושירותי אחזקת מבנים ומערכות (כהגדרתם לעיל), עבור לפחות שישה מתחמים, 

 מ"ר במצטבר לפחות.    250,000בהיקף של 

 ששת המתחמים שהציגה המציע נכללים שטחי ציבור פנימיים וחניונים הכוללים מערכות  בכל מתחם מבין
אלקטרומכניות מרכזיות, כגון מערכות מיזוג, חשמל, תאורה, כיבוי אש, וכיו"ב, שעבורם הוענקו השירותים 

 הנדרשים על פי תנאי סף זה;

 ור לפחות שני מתחמים מבין ששת לפחות שניים מתוך מזמיני העבודה שהציג המציע לששת המתחמים, עב
 המתחמים שהציג המציע, הם גופים ציבוריים כהגדרתם לעיל;

  מ"ר כל אחד. 30,000לפחות שניים מבין ששת המתחמים שהציג המציע הם בעלי שטח של 
 

סתירה  ותתגלה. ככל הנוחות לשםומובא  הינו תקציר להליכי המכרז זה מסמך הבהרה:

 .המחייב הנוסח הינומסמכי המכרז  נוסחמסמכי המכרז, ל בתקציר האמור בין


