תוכן העניינים
רקע

נתוני המכרז – סוכנות
דואר  +מרכז חלוקה נווה
ירק
התהליך המכרזי

הבהרה
מובהר בזה כי האמור במצגת משקף או עשוי לשקף רק חלק מהוראות
מסמכי המכרז ,ולכל דבר ועניין ,על המתמודדים להסתמך אך ורק על
מסמכי המכרז עצמם.
אך ורק מסמכים בכתב המוגשים למתמודדים במסגרת המכרז ,לרבות
ההבהרות למסמכי המכרז שנמסרו ו/או שיימסרו למתמודדים בכתב,
בהתאם למסמכי המכרז (ולמעט מסמכי רקע הנמסרים לנוחות המציעים
בלבד) יחייבו את וועדת המכרזים.
כמו כן מובהר כי כל נתון או מידע המובא במצגת זו לא יחשב כהתחייבות
או מצג מצד חברת הדואר .מודגש כי על מציעים להכין תחזיות בעצמם
ולגבש את הצעותיהם בהתאם.
מצגת זו מובאת לנוחות המציעים בלבד ,ולא תשמש עילה לטענה או
לתביעה כלשהי נגד חברת הדואר.

חברת דואר ישראל

חברת דואר ישראל

פעילות של סוכנות דואר

➢
➢
➢
➢
➢

דואר  – 24שירות מהיום למחר
דואר רשום בארץ
משלוח מכתב בארץ
משלוח חבילות בארץ
משלוח בשירות מהיר אקספרס
בארץ

➢
➢
➢
➢
➢
➢

העברת כספים בארץ ולחו"ל
כרטיסי אשראי נטענים
שירותי מט"ח
פתיחת חשבונות בנק
העברת בעלות רכב
תשלומי חשבונות ואגרות

➢
➢
➢
➢
➢

מסירת חבילות ללקוחות
תאי דואר בתשלום
שירותי משרד הפנים
מעטפות מבוילות
מוצרי בנק הדואר

חדש – אפשרות למכירת מוצרים נוספים בסוכנות הדואר לאחר בקשת אישור מנציגי החברה

מכרז להפעלת סוכנות דואר מגדיאל
➢ כנס מציעים (חובה) יתקיים ביום שני  29/6/2020בשעה 10:00
➢ מקום הכנס :בית הדואר ברעננה רחוב אופסטרלנד  4בכניסה האחורית לבניין
➢ הגשת טפסי המכרז עד ליום שני ה 7/9/2020 -שעה .14:00
➢ ניתן להדפיס את מסמכי המכרז מאתר החברה בכתובת WWW.ISRAELPOST.CO.IL
➢ מיועד הן ליחידים והן לתאגידים.
➢ אשת הקשר לנושא המכרז – הניה קוזמה 0768873372

דרישות סף ושעות הפעילות
➢ .
➢ מינימום השכלה תיכונית מלאה ( 12שנות לימוד) או השכלה שוות ערך המוכרת על ידי היחידה לאישורי
השכלה תיכונית.
➢ למציע שליטה מלאה בעברית וידיעת קריאה וכתיבה בשפה לועזית נוספת.
➢ המציע מתחייב להתגורר בישוב בו תפעל הסוכנות או בסביבה הקרובה ברדיוס של כ  -25ק"מ.

➢ המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל (אם המציע הוא תאגיד).
➢ שעות הפעילות של הסוכנות :
משעה  09:30עד שעה 12:30
➢ ימים א' ב' ד' ה'
משעה 16:00עד שעה 18:00
ימי ג'
 -08:00עד שעה 10:00
ימי שישי

בדיקות ביטחון ומבחני אבחון  +אמות מידה לבחירת הזוכה
❖ קיומה של בדיקה כלכלית וביטחונית על ידי אגף הביטחון למציע או למיועד להפעיל את הסוכנות.
❖ מציעים שיעברו את תנאי הסף יזומנו לעריכת מבחני אבחון שהם בגדר חובה.

❖ ציון המינימום במבחני האבחון הוא ציון  4למעט מקרים מיוחדים.
❖ למועמד אין קרבה משפחתית למי מעובדי או סוכני חברת הדואר (במקרים חריגים ניתן לאשר לאחר
ועדת קרובי משפחה)
❖ אמות המידה לבחירת הזכיין :
▪ תוצאות המבחן שיערך למציע .20% -
▪ התרשמות חברי ועדת המכרזים מן המציע בראיון שיערך עמו .50% -
▪ ניסיון רלבנטי קודם של המציע (ניסיון קודם בעבודה מול קהל ,כספים ,בניהול עסק עצמאי ,ניסיון בקידום
מכירות/שיווק ,ניסיון בהפעלת סוכנות או במתן שירותי אשנב ביחידת דואר) .30% -

נתונים נוספים
הכנסות של הסוכנות כ ₪ 5,000 -ברוטו לחודש כולל מע"מ  ,חלוקה והשתתפות החברה
באחזקה.
נדרשת החתמת שני ערבים על נספח ג' ע"ס  , ₪ 70,000לכל ערב תלוש שכר של  7000ברוטו
 +צילום ת.ז .
על המועמדים לשלשל לתיבת המכרזים את המסמכים הבאים:
קורות חיים  +צילום ת.ז  +תעודת השכלה המעידה על  12שנות לימוד  +נספח  + 3נספחים , 4
4א  8 , 7, 6 ,למלא ולהחתים עו"ד  +נספח  5שאלונים אישים  +שיק ע"ס  ₪ 10,000חתום
ללא תאריך  +העתק מחוזה ההתקשרות חתום .

