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 מבוא .א

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  26מכרז זה מתקיים מכח תקנה 
 . 2010-להשכלה גבוהה(, תש"ע

  המיון המוקדםשלב ל הצעות להציע הזמנה .1

בינוי תחזוקה  אגףבאמצעות  "(האוניברסיטה" להלן:) אילן בר אוניברסיטת .1.1

 דרישותב העומדיםמציעים  בזאת מזמינה "(מערך בינוי ותחזוקה")להלן:  ופיתוח

של וצפת רמת גן  ילאספקת חשמל עבור קמפוס הצעה להגיש ,להלן שיפורטו

הליך המיון )להלן: " נספחיהוב וזבמסמכי הזמנה  כמפורט, האוניברסיטה

  (."הפרוייקט"-המוקדם" ו

 כדלקמן: היתה ברמת גן, צריכת החשמל השנתית של כל קמפוס האוניברסיטה  .1.2

  . ללא מע"מ₪  17,130,625.16 -בעלות של כ ,קוט"ש 042,235,52 -כ 2015בשנת  -

 ללא מע"מ₪  20,928,831.65 -בעלות של כ ,קוט"ש 43,981,120 -כ 2014בשנת  -

 ללא מע"מ₪  19,958,480.31 -בעלות של כ ,קוט"ש 42,291,040 -כ 2013בשנת  -

  ושל קמפוס הפקולטה לרפואה בצפת, היתה כדלקמן: 

  . ללא מע"מ₪  776.22,093,1 -בעלות של כ ,קוט"ש 280,622,2  -כ 2015בשנת  -

 .ללא מע"מ₪  310,940 -בעלות של כ ,קוט"ש 700,002,2 -כ 2014בשנת  -

 .ללא מע"מ₪  572,790 -בעלות של כ ,קוט"ש 028,968,1  -כ 2013בשנת  -

ולשם התרשמות כללית ולא ובהר כי הנתונים הנ"ל מובאים לידיעה בלבד מ   

כדי להוות התחייבות מצד האוניברסיטה לצרוך חשמל בנתונים אין מחייבת. 

במהלך תקופת ההתקשרות בין האוניברסיטה לבין המציע או דומה בהיקף זהה 

   הזוכה.

בכוונת האוניברסיטה לבחור את המציע ממנו תרכוש את החשמל )"הזוכה"(  .1.3

 במכרז לפי המתוכנת שלהלן:

מוזמנים מציעים להגיש : במסגרתו שלב מיון מוקדם )השלב הנוכחי( -

מבין להלן.  6מסמכים לשם בחינת עמידתם בתנאי סף כמפורט בסעיף 

קבוצת המציעים הסופית להשתתפות בשלב תגובש המתמודדים בשלב זה, 

 המכרז;

: הליך לבחירת הזוכה קבלת ובחינת ההצעות )להלן: "שלב ההצעות"(שלב  -

ון המוקדם. בשלב זה מתוך קבוצת המציעים הסופית כפי שנקבעה בהליך המי

ייבחנו תנאי סף נוספים וניקוד איכות מזערי, שלא נבחנו בקביעת קבוצת 

 .המציעים הסופית בשלב המיון המוקדם
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, אשר זוכה יחידעם בהסכם תתקשר  האוניברסיטה6 , שלב ההצעותבסיומו של  .1.4

יידרש להתחייב בנוסח הסכם השירות בנוסח כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה 

   .ויוצג מבעוד מועד לעיון קבוצת המציעים הסופית במסמכי שלב המכרז

  כדלקמן: היא  ההתקשרות תקופת .1.5

למציע אשר באפשרותו לספק את מלוא תצרוכת החשמל של האוניברסיטה:  -

בתום תקופת ההתקשרות הנ"ל,  .חתימת הסכם ההתקשרות מיום שנים (5חמש )

הצדדים יהיו רשאים בהסכמה משותפת, להאריך את תקופת ההתקשרות 

  ( שנים נוספות. 5בתקופה של עד חמש )

שנה קלנדרית לספק עודפי תצרוכת חשמל מעת לעת:  למציע אשר באפשרותו -

חתימת הסכם ההתקשרות. בתום תקופת ההתקשרות הנ"ל, הצדדים  מיוםאחת 

יהיו רשאים בהסכמה משותפת, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה של עד 

 ( שנים נוספות.9)תשע 

 נועמ, לפיו וההתקשרות המכרז עם בקשר לאוניברסיטה כיועץ משמש אשר גורם .1.6

 . במכרז הקשור וענין דבר בכל בפועל או פוטנציאלי למשתתף ומלייעץ מלהשתתף

מכרז עם האוניברסיטה מעסיקה בקשר מובא לידיעת המציעים הפוטנציאליים כי 

עם זאת, על המציעים  .אפרו שרותי הנדסה ושווק בע"מ, את משרד זה

הפוטנציאליים לבדוק קודם להתקשרות מטעמם עם יועצים שונים, האם הם 

 מעורבים בנושא מטעם האוניברסיטה.

 
 לשלב המיון המוקדם זמנים לוח .2

  :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן

 תאריך פעילות

ההזמנה להשתתף בשלב המיון מועד פרסום 
 21/3/2016 המוקדם

 16:00בשעה  28/3/2016 לשאלות הבהרהמועד אחרון 

להגשת הצעות לתיבת לתשלום ומועד אחרון 
 12:00בשעה  3/4/2016 , במסגרת שלב המיון המוקדםהמכרזים

ימים לאחר המועד האחרון  90 בשלב המיון המוקדםתוקף ההצעה 
 להגשת הצעות

מועד ההכרזה על קבוצת המציעים הסופית 
 ופרסום שלב המכרז

 ם סיום עייקבעו בהמשך 
 שלב המיון המוקדם

 

 



      

 אוניברסיטת בר אילן
 :3/16' מספומבי עם שלב מיון מוקדם  מכרז

 וצפת רמת גן  ילרכישת חשמל עבור קמפוס
 האוניברסיטהשל 

 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

   
 4עמוד  

 שינויים .3

 לערוך רשאית האוניברסיטהכל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות,  .3.1

 במועדיםוכן  ההזמנה להשתתף בשלב המיון המוקדםבתנאי  והתאמות שינויים

 את לדחות וכן הבהרות למתן המועד את לשנות, זה ובכלל, שנקבעו השונים

 . ולפרסום שלב המכרז ההצעות להגשת האחרון המועד

מה ההזמנה תפורסם באופן שפורס כאמורשינויים והתאמות  בדבר הודעה .3.2

או באתר האינטרנט של האוניברסיטה, לפי  להשתתף בשלב המיון המוקדם

 האינטרנט אתר את לעת מעת לבדוק כל מציע שיקול דעתה של האוניברסיטה. על

(, תחת לשונית "מכרזים" ולשונית משנה www.biu.ac.ilשל האוניברסיטה )

 "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.

תמסור  -פורסמו שינויים ו/או התאמות רק באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

 דמיהאוניברסיטה הודעה בכתב לגביהם, לכל גורם ששילם עד אותו מועד את 

   להלן(. 5ראו עמוד ) ההזמנה להשתתף בשלב המיון המוקדם בהפקת השתתפותה

כלשהי  הודעה אודות ידע לא או קיבל לא כי ותביעה טענה כל תהיה לא למציע .3.3

 . לעיל 3.2שפורסמה כאמור בסעיף 

 באמצעות יחתום המציע .המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה הודעות .3.4

 ממסמכי כחלק להצעתו אותה ויצרף כאמור הודעה כל מטעמו על החתימה מורשי

 .ההזמנה להשתתף בשלב המיון המוקדם

 
 נספחים .4

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים

 ;)שלב המיון המוקדם( הצעהה חוברת  –  א' נספח .4.1

 (;ייצור חשמלהמציע )תצהיר          –     1 'נספח ב .4.2

 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סעיף תצהיר  – 2 'בנספח  .4.3

     1976; 

אחרים  אי קיום קשרים עם נותני שירותים תצהיר על קיום/ – 3 'בנספח  .4.4

 לאוניברסיטה;   
 

 

   הסף תנאי

 כללי .5

 ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאיםבשלב המיון המוקדם  .5.1

 בכל עומדים שאינם הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים כל על

 .יפסלו –להלן  המפורטים התנאים
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 סף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .5.2

 ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד

 .הסף בתנאי כעמידה

  .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .5.3

 . הצעהערבות הגשת לא נדרשת בשלב המיון המוקדם  .5.4

  המיון המוקדם שלבלהשתתפות ב סף תנאי .6

 

על כל התנאים המנויים להלן, להתקיים במציע במועד האחרון להגשת ההצעה בשלב המיון 
 :המוקדם

 רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו מציעה .6.1

   .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות

רשיון ייצור )לרבות בעל , המחזיק הינו 'יצרן חשמל' או 'יצרן חשמל פרטי'המציע  .6.2

שמעות מונחים אלו בחוק משק החשמל, כמ - רשיון מותנה ליחידת ייצור(

  ותקנותיו. 1996-התשנ"ו

או לפחות,  MW 50המייצר חשמל בהיקף ייצור של מתקן דרך קבע מפעיל המציע  .6.3

לפחות  MW50בהיקף ייצור של  עתיד לייצר חשמלששל מתקן  בשלבי הקמה

    . 31/12/2017ואשר מועד השלמת הקמתו צפוי להיות קודם ליום 

 גופים עסקאות חוק לפי באישור תקף על ניהול ספרים כדין מחזיק מציעה .6.4

    .1976-ו"התשל, ציבוריים

מפורסם בראשית השנה הקלנדרית, וכי זהו הליך המיון המוקדם ידוע כי  רה:הע

המועד בו נשלחים על ידי רשות המסים אישורים עדכניים על ניהול ספרים כדין, 

ולכן מובהר כי האוניברסיטה תהיה רשאית לבחון הצעה שבמועד האחרון להגשת 

האישור העדכני שהגישה  בידי המציע טרם התקבללשלב המיון המוקדם הצעות 

צירף לשלב המיון המוקדם על ניהול ספרים כדין כאמור, ובלבד שיחד עם הצעתו 

קף בסמוך לפני המועד ותבהעתק צילומי של אישור ניהול ספרים שהיה  המציע

על ניהול האחרון להגשת הצעות וכן )בנוסף( שמיד עם קבלת האישור העדכני 

אישית הפקדה די האוניברסיטה באמצעות מציא העתקו ליה ספרים כדין בידיו

מכרז, שלב הכהצעה זוכה ב הצעתואם תיבחר  ,מכל מקום כרזים.תיבת המב

לידי האוניברסיטה העתק של אישור תקף על ניהול ספרים כדין המציע מציא י

, שאם לאחר קבלת הודעת הזכייה בידיולא יאוחר משני ימי עבודה ללא דיחוי ועד 

 ותהא בטלה ומבוטלת.  ר זכייתועל אתתתבטל  –לא כן 

 זה תשלום. ₪ 500 של בסךהמכרז מסמכי  בהפקת השתתפות דמי לםיש המציע .6.5

התשלום יבוצע באמצעות שובר אותו ניתן לקבל במשרדי  הערה: .יוחזר לא

  :)טלפון( . לתיאום הגעה2, קומה 408יחידת המכרזים באוניברסיטה )בנין 

 לא יתאפשר תשלום בדרך אחרת. (.03-7384323
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הסף:בתנאי יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו  מציעה  

 ההוכחה סעיף

6.1 

 או, בדבר הנוגע ברשם תאגיד רישום תעודתצילומי של  העתק
 . המסים מרשות מורשה עוסק תעודתשל 
צילומי של  העתק בנוסף להעביר יש, עמותה המציע הינואם 

 .העמותות מרשם בתוקף תקין ניהול אישור

 העתק צילומי של תעודות רישיון הייצור 6.2

 .בחתימות מקור 1ב' בנוסח נספח תצהיר  6.3

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין.העתק צילומי של  .א 6.4

 .בחתימות מקור 2ב' נספח תצהיר בנוסח  .ב

מסמכי הפקת קבלה על תשלום עבור צילומי או מקור של העתק  6.5
 שלב המיון המוקדם.

 

  במכרז ההכרעה .ב

 בחינת ההצעות .7

 בחינת ההצעות תתנהל על פי השלבים הבאים: 

שלב בשנקבעו תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף  תחילה, .7.1

יכלל בקבוצת המציעים הסופית , אלו . מציע שעמד בתנאי סףהמיון המוקדם

ההצעות בשלב המיון המוקדם לא תנוקדנה ובדיקתן  .בשלב ההצעותלהשתתפות 

 (.Go/No Goתתבצע על בסיס 'עומד בתנאי סף' או 'לא עומד בתנאי הסף' )

לאחר השלמת שלב המיון המוקדם, יזומנו המתמודדים שנכללים בקבוצת  .7.2

   ולהגיש הצעתם. ההצעות המציעים הסופית להשתתף בשלב 

וניקוד איכות מזערי, שלא נבחנו בקביעת בשלב זה ייבחנו תנאי סף נוספים 

  .קבוצת המציעים הסופית בשלב המיון המוקדם

מתוך קבוצת תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים , תחילה -

הנוספים כאמור אשר הגישו הצעתם למכרז, בתנאי הסף המציעים הסופית 

  . ההצעותשנקבעו בשלב 

על פי  ,בתנאי הסףעמדו מציעים אשר הלאחר מכן, תיבחן עמידתם של  -

, נק' בשלב המכרז 100נק' מירביות מתוך  40) איכותשל שונים פרמטרים 

הצעות אשר רק  .נק'( 40נק' מתוך  32 של ציון איכות מינימליכאשר נחוץ 

 יזכו לציון האיכות המינימלי כאמור לעיל, יעברו לשלב הבא.



      

 אוניברסיטת בר אילן
 :3/16' מספומבי עם שלב מיון מוקדם  מכרז

 וצפת רמת גן  ילרכישת חשמל עבור קמפוס
 האוניברסיטהשל 

 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

   
 7עמוד  

בחינת ההצעה הצעות אשר יזכו לציון האיכות המינימלי, יעברו לשלב  -

(. במסגרת שלב זה בשלב המכרז נק' 100מתוך מירביות נק'  60הכספית )

תיבחן ההצעה הכספית לפי מפתח שיעור ההנחה המוצע לגבי תעריפי רכיב 

ויוענק לה ציון יחסי  הייצור ללא מרכיב ההולכה, עבור 'שפל', 'גבע' ו'פסגה'

ם שיגיעו לשלב זה של מי מבין המציעיהזולה ביותר הכספית ביחס להצעה 

נק' וכל הצעה  60תקבל ציון כאמור )היינו, ההצעה הזולה ביותר במכרז 

 .אחרת תזכה לניקוד יחסי אליה(

יידרש לחתום על מסמכי תוכרז כהצעה הזוכה, מובהר כי המציע שהצעתו  -

ההתקשרות בנוסח שייקבע על ידי האוניברסיטה ואשר יצורפו מבעוד מועד 

 . ותההצעכחלק ממסמכי שלב 

מס' הנקודות שקיבלה  חיבור בסיס על יחושבההצעות בשלב  ההצעותדירוג  .7.3

בשלב בחינת ההצעה עם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה  ,ההצעה בסעיפי האיכות

 הכספית. 

 

ואחת  ,שהוא הגבוה היותרזהה מצטבר ניקוד קיבלו שתי הצעות או יותר  .7.4

ב לחוק 2היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף מההצעות בכל דירוג 

 בשלב המכרזהגשת ההצעה , והומצאו על כך בעת 1992-חובת המכרזים, תשנ"ב

 ב הנ"ל, תבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז.   2כנדרש בסעיף  אישור ותצהיר

 או/ווכל אחד משלביו  המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .7.5

 הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור למתן השירות אחר זבמכר לצאת

 . , לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבותדעתה לשיקול בהתאם

 שלב המיון המוקדם התנהלות אופן .ג

 שלב המיון המוקדם מסמכי רכישת או/ו עיון .8

אתר האינטרנט של משלב המיון המוקדם את מסמכי  להורידבאפשרות המציעים  .8.1

 . המענההאוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת 

, אילן בר אוניברסיטתמשרדי באפשרי גם שלב המיון המוקדם  במסמכי חינם עיון

 תאום)ב 09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א בימים, 209 חדר, 408 בבניין, גן רמת

 (.03-7384323מראש בטלפון: 

 לתשלום שובר באמצעות יבוצעבשלב המיון המוקדם תשלום עבור השתתפות  .8.2

 ,408בבניין  המכרזים יחידת במשרדי לקבל ניתן אותו הדואר( בנק בבנק )למעט

 טלפון ב המכרז לעורך לפנות יש השתתפות דמי תשלום לתאום. 209חדר 

    .michrazim.log@mail.biu.ac.il ר אלקטרוניבדוא או 7384323-03

   לא יידרש תשלום השתתפות נוסף עבור שלב ההצעות. .8.3
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 אודות פרטים להשאיר יששלב המיון המוקדם  מסמכי רכישת בעת .8.4

, טלפון מספר, כתובת, המציע מטעם קשר איש שם, המציע שם) המציעהרוכש/

 (. אלקטרוני דואר וכתובת' פקס מספר

  הבהרותה הליך .9

)איש  יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז כל מציע .9.1

  .קשר יחיד לכל שלבי המכרז(

 16:00בשעה  3/201682/ ליום ועד)שלב המיון המוקדם(  המכרז פרסום מיום החל .9.2

 בדואר או 03-7384323 פקס באמצעות בכתב לאוניברסיטה לפנות מציע כל רשאי

, להבהרה בקשה כל ולהעלות michrazim.log@mail.biu.ac.il אלקטרוני

לאחר תאריך זה לא ניתן  .בשלב המיון המוקדם הקשורה שאלה או הסתייגות

  . בקשר עם שלב המיון המוקדם להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות

לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף בכל פניה כאמור, על המציע  .9.3

  ומהות ההסתייגות.

לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי  אין יובהר: .9.4

 העלול. אי עמידה בדרישה זו המכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה

 .לגרום לפסילת ההצעה

 .תהתשובו במתןמלא  דעת שיקול יהיה לאוניברסיטה .9.5

 –)להלן גם 'מסמך ההבהרות'(  )מענה לשאלות הבהרה( –תשובות מסמך  .9.6

, יוכן מסמך מסכם, אשר )ומפגש מציעים, ככל שיתקיים( בעקבות הליך ההבהרות

 .וכן נושאים ודגשים למציעים ירכז את הפניות, השאלות וההסתייגויות 

 המכרז מסמכי את שרכש מי לכל אלקטרוני בדואר ישלחמסמך ההבהרות י .9.7

וכן יפורסם באתר והשאיר פרטי דואר אלקטרוני תקינים ומדוייקים עבורו, 

 לאוניברסיטה. הפונה זהות את לחשוף מבלי וזאתהאינטרנט של האוניברסיטה 

 .הפניה תוכן לחשיפת באשר דעת שיקול יהיה

 .מסמך ההבהרותלוודא את קבלת  יםבאחריות המציע .9.8

, שלב המיון המוקדם והמכרזמסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .9.9

למסמכי לצרפו מציע, לרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות,  כלועל 

 ., כשהוא חתום על ידי המציע לאות אישור קריאתושלב המיון המוקדם

 באמצעותחתם  אם במסמך ההבהרות, בין באמור מחויב המציע כי אולם, מובהר

 אם להצעתו, ובין וצירפו כאמור מסמך ההבהרות על מטעמו החתימה מורשי

ולצרפו  מסמך ההבהרות על לחתום לדרוש רשאית תהיה והאוניברסיטה  –לאו

 .בהצעתו כן עשה שלא הצעות, ככל להגשת האחרון המועד לאחר להצעתו, אף

mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
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 הוראות לגבי הכנת ההצעה .10

 על המציע להגיש את כל המסמכים שלהלן יחד עם הצעתו בשלב המיון המוקדם:  .10.1

 כתב ההזמנה להציע הצעות בשלב המיון המוקדם.  -

 , (א')נספח חוברת ההצעה  -

 . 3ב'-ו 2, ב'1ב'נספח  -

הצרופות וכל יתר המסמכים שיש לצרף ולהגיש ביחד עם הנ"ל ו/או להוכחת  -

 עמידת המציע בתנאי הסף.

 שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, ההבהרות כל  -

  .או האנגלית בלבד עבריתתמולא בשפה ה ההצעה .10.2

בחתימה מלאה או בראשי תיבות  בכל עמוד ועמודההצעה תחתם על ידי המציע,  .10.3

 (.חותמת התאגידבצירוף )ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

, תוך במלואם במסמכי המכרזהמציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי  .10.4

  .(א'למכרז )כנספח למילוי חוברת ההצעה המצורפת  דגש מיוחדמתן 

יפורשו המסמכים באופן , המכרז גוף לבין ההצעה חוברת בין סתירה של במקרה

 המקיים את מטרת המכרז.

העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות,  .10.5

עלולים   –שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו 

 הצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה.לגרום לפסילת ה

מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור,  .10.6

אזי יחייב   -תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה  והאוניברסיטה 

את הצדדים רק אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, 

 חריגות ושינויים. 

 . הנדרשים והתצהירים האישורים כל את להצעתו יצרף המציע .10.7

 
 ההצעה הגשת .11

למעט שם המכרז , חיצוני זיהוי ללא, יחידה במעטפה סגורה להגיש יש ההצעה את .11.1

בעותק מלא היינו,  ;בשני עותקים, 'שלב המיון המוקדם'וציון  ומספר המכרז

או ( DVDאו  CD), יש לצרף תקליטור בנוסף .עתק צילומיבה+  במקור וחתום

של העותק המלא  PDF( ובו סריקה בפורמט Disk-on-keyהתקן זכרון נייד )

 . זהה לעותק המוגשה – והחתום במקור

 בשעה 20164/3/יאוחר מיום  ולא ההבהרות הליך סיום לאחר תוגשהמעטפה  .11.2

, 408בניין , מכרזים והתקשרויות רכשמחלקת ב המוצבת מכרזיםה תיבתל 12:00

  באוניברסיטת בר אילן. 209 חדר



      

 אוניברסיטת בר אילן
 :3/16' מספומבי עם שלב מיון מוקדם  מכרז

 וצפת רמת גן  ילרכישת חשמל עבור קמפוס
 האוניברסיטהשל 

 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

   
 10עמוד  

 וציון 'שלב המיון המוקדם'. שמו ואת המכרז מספר את לציין ישפה המעט על .11.3

ועדת המכרזים לא . יםהמציע אחריות על היא לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .11.4

תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. 

תיבת למועד האחרון להגשת הצעות.  מאוחר במועד הצעהלא תותר הגשת 

בדיוק ביום ההגשה כך שאיחור, ולו הקל ביותר,  12:00המכרזים ננעלת בשעה 

ציע לקחת בחשבון עיכובים שעלולים להיגרם ימנע את הגשת ההצעה. על המ

בדרך )למשל בשל פגעי מזג אויר, עומסי תנועה(, וכן את משך הזמן שיידרש לו 

להגיע אל תיבת המכרזים, וכיוצא בזה ולמצוא חניה בקרבת האוניברסיטה 

בשים לב  ועל המציע להיערך היטב מבעוד מועד –שעלולים לארע עיכובים שונים 

 .לכך

רכב לצורך כלי ר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות לא תתאפש .11.5

 הגשת ההצעה. 

 .בפקס או אלקטרוני בדואר ותהצע להגיש אין מקרה בשום .11.6

 מסמכי כלל את קרא שהמציע ,לכך חלוטה ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .11.7

 הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, ההזמנה להציע הצעות

 .מסויגת

יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה וכל מידע רלוונטי הקשור לביצוע המציע  .11.8

ההתקשרות, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים 

 לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.

יהיה ולא ניתן  , בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול,כל הצעה שתוגש תהא סופית .11.9

אם ו/או  המכרז , אלא אם נכתב אחרת במסמכיו/או לתקנה לשנותה

ה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את האוניברסיטה אישר

 כמפורט בהצעה.המציע לתקופה 

חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם הצעות עם מציעים אחרים ו/או מי  .11.10

עים פוטנציאלים כאמור בנוגע מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מצי

כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה ולמניעת הצעת הגשה על ידם 

להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. האוניברסיטה תהא 

קיים לדעתה חשש  בה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה

 לתאום פסול כאמור. 

האוניברסיטה תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז  .11.11

והכל לפי שיקול  –ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז 

המנויות במכרז זה ת של האוניברסיטה, בכפוף להוראודעתה, אילוציה וצרכיה 

לפעול כאמור  יטההאוניברס החליטה. ובכפוף להוראות כל דיןבאיזה מבין שלביו 

 כלפי טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לא

, מטעמה או/ו בשמה הפועל אחר גוף או/ו כלפי אדם או/ו האוניברסיטה
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ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת ההצעה על כל טענה ו/או 

  דרישה ו/או תביעה כאמור.

 ההצעה תוקף .12

  . ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות 90עד  בתוקפה תעמוד ההצעה .12.1

 
 כללי .ד

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .13

 בעל או בכתב הבהרותהוא, ש שלב בכל מציע מכל לבקש רשאית המכרזים ועדת .13.1

 לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתאו  ,להצעה פה

 כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה

 ההבהרות. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון לו להעניק או הצעתו את לשנות

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית המכרזים ועדת .13.2

 משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו את

 מותנית או מסויגת הצעה .14

. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע

 או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול רשאית תהיה האוניברסיטה

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי

 תכסיסנית הצעה .15

 היא כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה

  .תיפסל – להסבירו שניתן ומוצק ברור כלכלי בסיס לה שאין או הפסדית

 במסמכים האוניברסיטה קניין .16

במסמכים  להשתמש רשאי אינו המציען של האוניברסיטה. ה, הזכויות הקנייניות במכרז זה

   .אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה מטרה לשום אלו

 במסמכי המכרז עיון  .17

 ומציע במידהלכן,  .הזוכה ההצעה במסמכי עיון זכותלמציעים  יש ,לדין בהתאם .17.1

 עיון כל יתאפשר לא כי מבקש הוא אשר בהצעתו חסויים חלקים ישנם כי סבור

, בנפרד( –)עבור כל שלב במכרז  עליו לפרטם במסגרת מסמכי ההצעה - בהם

על המציע לקחת וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה חייבת לקבלה. 

בחשבון כי במידה ויציין סעיפים חסויים בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת זכות 

 העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.

  .חסוי פרט בגדר אינה המחיר הצעתלעיל,  17.1למרות האמור בסעיף  .17.2
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 שיפוט סמכות .18

 המוסמכים המשפט לבתי נתונה זה במכרז שעלתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות

 . או המרכז אביב תל במחוז
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  ההצעה חוברת -נספח א 

 

 ת ההצעההנחיות למילוי חובר

  מכרז.בשלב המיון המוקדם בכחלק מההצעה  הולהגישבאופן קריא  החוברתיש למלא את 

  ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם  חוברתבבכל מקום

 בצירוף חותמת המציע. מציעה

 המציע. רםם על הגופרטיההמציע יידרש למלא את  - פרטים על המציע  

 

 

  מציעהפרטים על  .1

 
  מציעהשם   .א

 

  (מס' תאגיד, מס' ת.זהמס' המזהה ) .ב

 

  (  שותפותחברה, עוסק, ) תאגדותסוג ה .ג

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ד

 

  )כולל מיקוד( כתובת מלאה .ה

 

 

  טלפונים .ו

 

 

  פקסימיליה .ז

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ח
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 ימת מסמכיםרש .2

 :בשלב המיון המוקדם לכלול במעטפת ההצעה פירוט המסמכים שעל המציע
 

 אם צורף( )סמן  המסמך מס"ד

  .(, כשהם מלאים וחתומים כנדרשהנספחיםמסמכי המכרז )כולל   1

  .חוברת ההצעה )נספח א'(  2

  .בחתימות מקור 1ב' נספח תצהיר בנוסח   3

 .בחתימות מקור 2 'ב נספחתצהיר בנוסח   4

5  
הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים 

 למכרז. 3 'ב נספחלאוניברסיטה, בנוסח 

6  
-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף  במקרה של

  ב הנ"ל.2: אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 1992

7  
  סף.התנאי המסמכים הנחוצים להגשה לצורך הוכחת עמידה בכל 

  .לעיל( 6)ראו עמוד 

 
 

 : לבה תשומת

 זהה בכל יהיה( וכו' מורשה עוסק' מסברה, ח' מס) המזהה המספר כי לוודא המציע על -

 אם. ב"וכיו המס רשויות אישורי, ההתאגדות תעודת לרבות, מטעמו המוגשים המסמכים

 הרשויות מטעםלכך  הסבר או אישור לצרף המציע על, המזהה במספר התאמה אין

 .ו/או מטעם עו"ד או רו"ח של המציע המוסמכות

 המפורטים אלה על חלופיים או נוספים מסמכים המציעמ לדרוש רשאית המכרזים ועדת -

 .מכרזבכל אחד משלבי ה הכרעהדיון ו לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל
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   תצהיר המציע )ייצור חשמל( – '1ב נספח

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /ההאמת וכי אהיה צפוי

יר זה בתמיכה "( לחתום על תצההמציעהוסמכתי כדין ע"י __________________ )להלן: " .1

 לרכישת חשמל עבור קמפוס רמת גן של האוניברסיטה. 3/16להצעה בשלב המיון המוקדם במכרז 

לפחות,  MW 50המציע מפעיל דרך קבע מתקן המייצר חשמל בהיקף ייצור של הריני להצהיר כי  .2

לפחות ואשר מועד  MW50או בשלבי הקמה של מתקן שעתיד לייצר חשמל בהיקף ייצור של 

  .   31/12/2017השלמת הקמתו צפוי להיות קודם ליום 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             .3

________________ 

                               ]שם וחתימה[     

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

י ת/יהיה צפוי/ה _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכ
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ולעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך                     ותמת ומספר רישיון עורך דין               חחתימת עוה"ד                      
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 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק ב2 לסעיף בהתאםתצהיר  – '2ב נספח

 
אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /ההאמת וכי אהיה צפוי

 3/16הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו [במקרה של יחיד]

 )להלן: "המכרז"(. 

ו הנני , ב"הגוף"( –להלן )תצהיר זה בשם ________________________,  /נתהנני נותן [במקרה של תאגיד] 

. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה משמש/ת _______ ]למלא תפקיד[, המבקש להתקשר במכרז

 בשם הגוף.

ב לחוק 2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"הורשע" ו"עבירה", בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", 

משמעותם של מונחים אלה וכי אני  . אני מאשר/ת כי הוסברה לי1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 מבין/ה אותם.

 . הגוף הינו "תושב ישראל"

באוקטובר  31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום בפסק דין חלוט הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו 

חוק עובדים זרים )איסור  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאחד או יותר מהחוקים הבאים: לפי , 2002

 . 1991-עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"אה

 או

אחד או לפי  ,2002באוקטובר  31הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זיותר מהחוקים הבאים: 

האחרון  אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 .להגשת הצעות במכרז

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.            

________________ 

                               ]שם וחתימה[

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

רי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה _____________ / המוכר/ת   לי  באופן  אישי,  ואח
 בפני.עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ולעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 

________________                 ____________________________    ____________________ 

 תאריך               ותמת ומספר רישיון עורך דין                     חחתימת עוה"ד                      
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קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים  הצהרה בדבר –'3ב נספח

 לאוניברסיטה

 , אשר חתימתי מחייבת את המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו____________, מ.ז.________ אני,

או כל אדם או תאגיד הקשור  בעל שליטה בו, נושא משרה בו, )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(,

 למחוק נא) קשורים / אינם קשוריםאליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: 

או עם מי שנותן  בקשר עסקי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה (המיותר את

לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי בקשר ניגוד עניינים  עלול  ליצור שירותים לאוניברסיטה, 

 דין.  

הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. 

ניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי היועץ המשפטי של במידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד ע

 האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתו.

גם במהלך ההתקשרות והצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, 

 החוזית.

 

 (:ןבקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנ ותהנמצא חברותהפירוט 

מקבל השירות  החברהשם  ח.פ.
 באוניברסיטה

תיאור הפעילות 
 המבוצעת

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

  

 המציעחתימה וחותמת  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך


