
 חטיבת הקמעונאות  – מבע" ל חברת דואר ישרא

 :אזור ירושליםדואר ב סוכנויותמזמינה להגיש לה הצעות להפעלת 

 אזור ירושלים: 
 ירושלים   –הר חומה 

 קרית ספר 

 
 אזור צפון: 

 בת חפר 

 

   :מהות ההתקשרות

      קבלניההתקשרות עם מפעיל הסוכנות תהא על פי חוזה   .מתן שירותי דואר ושירותי בנק הדואר
   המצורף לתנאי המכרז. תקופת ההתקשרות היא לשנה, עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. 

 
נתן לו רשות שימוש על  י הסוכן יפעיל את הסוכנות במבנה בו ת, ירושלים -הר חומה לגבי סוכנות 

 . הר חומה 1ברחוב שאול אביגור ידי חברת הדואר 
לחברת הדואר דמי שימוש במבנה על פי הוראות חוזה רשות  הסוכן יעשה שימוש במבנה וישלם 

 . השימוש המצורף לחוזה ההתקשרות
נתן לו רשות שימוש על ידי חברת  י הסוכן יפעיל את הסוכנות במבנה בו ת,  קרית ספרלגבי סוכנות 

 במרכז המסחרי.   48הדואר ברחוב אבני נזר 
שימוש במבנה על פי הוראות חוזה רשות  הסוכן יעשה שימוש במבנה וישלם לחברת הדואר דמי 

 . השימוש המצורף לחוזה ההתקשרות
נתן לו רשות שימוש על ידי חברת  יהסוכן יפעיל את הסוכנות במבנה בו ת , בת חפרלגבי סוכנות  

 במרכז המסחרי בישוב בת חפר. הדואר  
הוראות חוזה רשות  הסוכן יעשה שימוש במבנה וישלם לחברת הדואר דמי שימוש במבנה על פי 

 . השימוש המצורף לחוזה ההתקשרות
 

 
  :תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

 
 אם המציע הוא יחיד )אינו תאגיד(:  .1

שנות לימוד( או השכלה שוות ערך המוכרת   12המציע הינו בעל השכלה תיכונית מלאה ) 1.1
תעודת בגרות או בעל על ידי היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך או בעל 

תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה  
גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה  

 להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 

עת קריאה וכתיבה בשפה  וידי  למציע שליטה מלאה )קריאה, כתיבה ודיבור( בעברית  1.2
   לועזית נוספת: אנגלית או צרפתית.

על המציע, להתחייב להתגורר בישוב בו תפעל הסוכנות או בסביבה הקרובה ברדיוס של    1.3
 ק"מ בתקופה בה תופעל הסוכנות על ידו )אם יזכה במכרז(.  25-כ

 



 אם המציע הוא תאגיד:  .2

 בישראל. המציע הינו תאגיד הרשום כדין   2.1

שנות   12האדם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע הינו בעל השכלה תיכונית מלאה )  2.2
לימוד( או השכלה שוות ערך המוכרת על ידי היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד  

החינוך או בעל תעודת בגרות או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך  
צה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה  למתן התואר על ידי המוע

 גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 

   האדם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע שולט שליטה מלאה )קריאה, כתיבה       2.3
 ת נוספת: אנגלית או צרפתית.  וידיעת קריאה וכתיבה בשפה לועזי ודיבור( בעברית           
                      

המוצע להפעלת הסוכנות, על ידי המציע להתחייב להתגורר בישוב בו תפעל   האדםעל   2.4
 ק"מ בתקופה בה תופעל הסוכנות על ידו   25-הסוכנות או בסביבה הקרובה ברדיוס של כ

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהדפיסם מאתר האינטרנט של חברת הדואר בכתובת:  
ww.israelpost.co.ilw 0768872229, בטלפון: מר אורי בן חמו :או לקבלם אצל   

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל איש הקשר   . )איש הקשר(.9:00 - 14:00   בין השעות
 המפורט לעיל.

  

 ירושלים, קרית ספר  – לגבי סוכנויות: הר חומה   
 
  10:00בשעה  20/11/2022כנס מציעים יתקיים ביום ראשון   

 גבעת שאול ירושלים 5מקום הכנס: מרכז שטנר 

  14:00ה שעב 27/11/2022ראשון  ליום עד תוגש  הצעה   

 גבעת   5במרכז שטנר   הנמצאת המכרזים  לתיבת ותוכנס סגורה הבמעטפ  תימסר, נספחיה על, הצעה   

 2שאול ירושלים קומה   

 

 בת חפר : לגבי סוכנות   

  10:00בשעה  21/11/2022מציעים יתקיים ביום שני כנס 

 , רעננה 4רחוב אופסלנדר   ,מקום הכנס: בית הדואר רעננה

  14:00ה שעב 27/11/2022ראשון   ליום עד תוגש הצעה

רחוב  ב   הנמצאת   המכרזים  לתיבת   ותוכנס   סגורה  ה במעטפ  תימסר ,  נספחיה  על,  הצעה רעננה  דואר 
 רעננה.  4אופסלנדר 

  

 לפנות לנציג חברת הדואר המפורט   להשתתף בכנס המציעים או לחילופיןחייב המציע )או נציגו(  

 לעיל לקבלת המידע שנמסר בכנס המציעים. 

ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון  
 להגשת ההצעות. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי המכרז יגבר האמור  
 במסמכי המכרז.  

http://www.israelpost.co.il/

