
 

 

 

 משרד התקשורת

 למתן שירותי חניה עבור 2-2021מכרז פומבי 

 תל אביב 9עובדי משרד התקשורת ברח' אחד העם  

 

משרד התקשורת ("המשרד") מעוניין לקבל הצעה למתן שירותי חניה עבור עובדי משרד  .1

 תל אביב. 9אחד העם התקשורת ברח' 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ממדור מכרזים שבאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי,  .2

 .4.11.2021החל מיום ה'  www.mr.gov.ilשכתובתו: 

 בצהריים. 12:00בשעה  14.11.2021להגשת שאלות הבהרה הינו ביום א' המועד האחרון  .3

בצהריים לתיבת המכרזים במינהל  12:00בשעה  28.11.2021ההצעות יש להגיש עד ליום א'  את .4

 .1, קומה 9199907, ירושלים 23כלכלה במשרד התקשורת, רחוב יפו 

 .bentalr@moc.gov.ilאשת הקשר למכרז זה הגב' רונית בן טל בדוא"ל  .5
 

 ההתקשרותתקופת 

חודשים מיום חתימת הסכם ההתקשרות על  12-לתקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה היא  .6

 ידי המזמין ("תקופת ההתקשרות הראשונית").

בתום תקופת ההתקשרות הראשונית שמורה למזמין זכות ברירה, על פי שיקול דעתו הבלעדי,  .7

שים נוספים. הפעלת זכות חוד 48-תקופות נוספות ועד ל 4-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

הברירה כפופה לצרכי המשרד, אישור התקציב מדי שנה, מגבלות התקציב ולהוראות כל דין. 

 תקופות ההארכה ייחשבו חלק מהסכם ההתקשרות.

 
 מוקדמים להגשת ההצעהתנאים 

 תנאי סף מנהליים .8

 הינו ישות משפטית הרשומה במרשם בישראל כדין.המציע  8.1

("חוק עסקאות גופים  1976 -ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וחוהמציע עומד בדרישות  8.2

 .(לעניין ניהול פנקסים, היעדר הרשעות וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות) ציבוריים")

היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים (אישור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  8.3

 .1987התשמ"ז או חוק שכר מינימום,  1991הוגנים), התשנ"א 

 כולל מע"מ. ₪ 10,000 של בגובההמציע יגיש ערבות מכרז  8.4
 

 תנאי סף מקצועיים .9

ובימים ו'  06:00-24:00ה' ובימי חוה"מ, בין השעות -שירותי החניה נדרשים בימים א' 9.1

 . 06:00-13:00וערבי חג בין השעות 
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, מגדל 9מטר (מרחק הליכה) מרחוב אחד העם  150החניון ממוקם ברדיוס שאינו עולה על  9.2

 שלום בתל אביב. 

 כל למשך(מסומנים)  ותקניים) ותקרה קירות בעלי( מקוריםקומות חניה הימצאות מ 9.3

 .שמורים חניה מקומות לסימון דרישה אין. ההתקשרות תקופת

 מנויי חניה מטעם המזמין. עבורחניה בו זמנית  מקומות 60של  זמינות 9.4

 מתן אפשרות להגדיר שני רכבים בחניון עבור כל מנוי. 9.5
 מתן אפשרות לחניית רכבים מזדמנים (שירות חניה יומי/שעתי). 9.6

בקרת החניון תהיה ממוחשבת ותזהה באופן אוטומטי את מספרי כלי הרכב בכניסה  9.7

 וביציאה, ללא צורך בכרטיס מגנטי.

המציע שוכר את שטח החניון (או בעל זכות ברירה לשכור אותו) החניון בבעלות המציע או ש 9.8

  לתקופה שאינה פוחתת מתקופת ההתקשרות הראשונה.

 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר 

 האמור במסמכי המכרז.

 כל שינוי במסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי.


