מספר המכרז

8/17

שם המכרז

אספקת חנקן נוזלי לאוניברסיטת בר אילן

תיאור הפעילות המבוקשת
תקופת ההתקשרות

אספקת חנקן נוזלי לצובר מרכזי ולמיכלים מיטלטלים הנמצאים
בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ובקמפוס האוניברסיטה בצפת
 3שנים ובנוסף  2אופציות העומדות לטובת האוניברסיטה להאריך
את ההתקשרות (ובסה"כ  5שנים).

סוג ההליך

לוחות
זמנים
למכרז

תנאי
סף

מכרז פומבי

מועד פרסום המכרז

23/03/2017

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 30/3/2017בשעה 15:00

כנס מציעים (חובה)

 3/4/2017בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה והערבות בגין
הגשת ההצעה

תנאי סף כלליים

מעמדו המשפטי של המציע

ניסיון המציע

 30/4/2017בשעה 12:00
 31/7/2017כולל
על המציעים לשים לב כי האוניברסיטה תהיה בחופשה מרוכזת
החל מיום  9/4/17ועד ליום ( 17/4/17כולל).
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או
הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים להלן – יפסלו.
 .2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.
קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות
או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
 .4על המציע להיות יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין
 .1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל ניסיון
של  3שנים לפחות מתוך  5השנים האחרונות המסתיימות
במועד האחרון להגשת ההצעות באספקת חנקן נוזלי ,הכל
בהתאם לדרישות המפורטות להלן:
 .1.1המציע סיפק חנקן נוזלי ל –  3לקוחות לפחות.
 .1.2היקף ההתקשרות השנתי עם כל אחד מהלקוחות עמד על
לפחות  50,000מ"ק חנקן נוזלי בכל שנת התקשרות.
 .1.3משך ההתקשרות עם כל אחד מהלקוחות עמד על
שנתיים לפחות.
 .2למציע ניסיון באספקת חנקן נוזלי למיכלים (דיוארים) ו/או
לצובר מרכזי (בהתאם לסל אליו מוגשת ההצעה).
 .3למציע ניסיון באספקת חנקן נוזלי למוסדות רפואיים ו/או
מחקריים.
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רישיונות נדרשים

תנאי
סף
מחזור עסקים
ערבות מכרז
עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים
עיון במסמכי המכרז

רישיונות ואישורים נדרשים
 .1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להחזיק בכל
הרישיונות המפורטים להלן:
 .2רישיון עסק על שמו של המציע למכרז בקטגוריה הרלוונטית
 .3היתר רעלים מתאים לחומר ולכמותו
 .4אישורים והסמכות כנדרש בתקנות שירותי הובלה ,התשס"א-
2001
 .5אישור לעמידה בת"י  4295לבדיקת מיכלי לחץ ומילוי חוזר –
עבור מציע לסל .1
 .6אישור לעמידה בתקן  4453לבדיקת גרורים ונתמכים לרכב
במידת הנדרש
למציע מחזור עסקים שנתי מינימלי שלא פחת מ – ₪ 500,000
בשתיים מתוך השנים .2016 – 2014
ערבות בנקאית על שם המציע ,בסכום שלא יפחת מ – ₪ 20,000
שתהיה בתוקף עד ליום ( 31/7/2017כולל).
על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי
מס במקור.
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן במשרדי מדור מכרזים ,בבניין  ,408חדר  210בתיאום
מראש עם עורך המכרז.

כנס מציעים (חובה)

כנס מציעים (חובה) יתקיים ביום ז' בניסן תשע"ז ( )3/4/17בשעה
 .11:00הכנס יתקיים בקמפוס ר"ג ,בניין  ,408חדר .204

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  30/4/2017בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בבניין מס'  ,408חדר 209
על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח
האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות.
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