
מכרז פומבי  מס' 1/17

פניה להציע הצעות

לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב

מועצה מקומית גדרה ) להלן: "המועצה"( מזמינה בזה אותך )להלן: "המציע"( להגיש באופן 

הקבוע להלן בהזמנה זו ובנספחיה, הצעה לביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח משולב רב תכליתי 

לרבות שרותי גביה ומערכות מידע ממוחשבות  ) להלן כל אלה: "העבודות" ( הכל בהתאם 

לתנאים ולפרטים הניתנים בהזמנה זו ובמסמכיה 

למסמכי המכרז( תנאי סף להשתתפות במכרז )סעיף 9

ההצעה, על דרישות .9 רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת

הסף המפורטות להלן:

שנים לפחות טרם הגשת מועמדותו  המציע עוסק ובעל ניסיון בתחום נשוא המכרז 5

למכרז עבור רשויות מקומיות, חברות כלכליות ורשויות חניה במדינת ישראל, לרבות 

אספקת פתרון כולל לחניה וברשותו "עסק פעיל" המספק שירותים בתחום זה. 

יובהר, כי מציע הנמצא תחת הקפאת הליכים ו/או כינוס ו/או פירוק, לא ייחשב כ"עסק 

פעיל". 

על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד/חברה.

 על המציע למלא את כל הפרטים המפורטים בנספח א' לפרק 1 המצ"ב.

המציע מספק במועד פרסום מכרז זה שירותים דומים לרבות הפעלת רשות חניה, גביה .9.1

ומערכות תוכנה לפחות ל- 2 רשויות מקומיות במדינת ישראל  ו/או תאגידים 

מוניציפאליים במדינת ישראל. על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה 

המסומנת כטבלה A ומצורפת לסעיף 29 לנספח א'  לפרק 1 למסמכי המכרז.

המציע מורשה להפעיל ולספק את האפליקציות והרישיונות הנכללים בפתרון המוצע..9.2

על המציע לצרף אישור המעיד על כך מהחברה בעלת זכויות היוצרים על הפתרון 

המוצע. במידה והמציע הינו בעל זכויות היוצרים עליו לצרף להצעתו אישור חתום על 

ידי מנהליו ומאושר על ידי עורך דין המאשר כי הינו בעל זכויות היוצרים.

 

מחזור העסקים השנתי של המציע הינו מעל 4.0 מיליון ₪ )לפני מע"מ( בכל אחת .9.9

משלוש השנים האחרונות.

על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על כך.

המציע נעדר כתב אישום ו/או חקירה ו/או הרשעה בעבירה שנקבע שיש עמה קלון או .9.4

בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן 

קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפו חמש שנים ממועד ביצוע העבירה. היה והמשתתף 

במכרז במעמד תאגיד - יצרף אישור על היעדר הרשעה ו/או כתב אישום כאמור גם לגבי 

בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים. על המציע לצרף תצהיר בכתב מטעם המציע 

ומטעם בעלי השליטה בו המעיד על עמידה בתנאי זה. )אם המציע הוא תאגיד - 



מנהליו ובעלי השליטה( בדבר עמידה בתנאי זה. על התצהיר להיות מאומת על ידי 

עו"ד.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות 

המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר 

מתייחסים לאישיות משפטית אחרת 

מסמך זה מכיל מידע מרוכז ומתומצת והינו מובא לידיעה בלבד. באם קיים שוני בין המצוין במסמך זה לבין 

מסמכי המכרז, המצוין במסמכי המכרז הוא שקובע.

שאלות יש להעביר בכתב עד תאריך 22/1/2017  שעה 10:00 לפקס מספר  08-8599508  ובקובץ 
Microsoft Word לכתובת אימייל keren.surik@gedera.muni.il ולוודא קבלת המסמכים 

במשרדי המועצה  בטלפון מספר 08-8595478 אצל הגב' רינה קליר.

מועד אחרון להגשת הצעות 12/2/2017 עד השעה 12:00.

 לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ניתן להגיע אל משרדי המועצה  בימים א' עד ה'  בין 

השעות 09.00 עד 14:00.




Accessibility Report


		Filename: 

		תנאי סף  - מכרז 1-17- הסדרת חניה ומערכות פיקוח.pdf




		Report created by: 

		Ronen David

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Skipped		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


