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 3/16 מספר המכרז

 שם המכרז
 פומבי עם שלב מיון מוקדם לרכישת חשמל  מכרז

 של האוניברסיטהוצפת רמת גן  יעבור קמפוס

 של האוניברסיטהוצפת רמת גן  יאספקת חשמל עבור קמפוס תיאור הפעילות המבוקשת

 תקופת ההתקשרות

למציע אשר באפשרותו לספק את מלוא תצרוכת החשמל של  -
( שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות. בתום 5האוניברסיטה: חמש )

תקופת ההתקשרות הנ"ל, הצדדים יהיו רשאים בהסכמה משותפת, 
( שנים נוספות. 5להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה של עד חמש )

  
כת חשמל מעת לעת: שנה למציע אשר באפשרותו לספק עודפי תצרו -

קלנדרית אחת מיום חתימת הסכם ההתקשרות. בתום תקופת 
ההתקשרות הנ"ל, הצדדים יהיו רשאים בהסכמה משותפת, להאריך את 

 ( שנים נוספות.9תקופת ההתקשרות בתקופה של עד תשע )
 עם שלב מיון מוקדםמכרז פומבי  סוג ההליך

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 המכרז פרסום מועד
 )שלב מיון מוקדם( 

 21/3/2016אדר ב' תשע"ו  י"א

 16:00בשעה  28/3/2016אדר ב' תשע"ו  חי" הבהרה לשאלות אחרון מועד

מועד אחרון לתשלום ולהגשת 
הצעות לתיבת המכרזים, 

 במסגרת שלב המיון המוקדם
 12:00בשעה  3/4/2016אדר ב' תשע"ו  כ"ד

 בגין והערבות ההצעה תוקף
 ההצעה הגשת

 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות 90

מועד ההכרזה על קבוצת 
המציעים הסופית ופרסום שלב 

 ההצעות

 ייקבעו בהמשך עם סיום 
 שלב המיון המוקדם

 תנאי סף
 
 

 

 

 הוראות כלליות

 העונים מציעים רק להשתתף בשלב המיון המוקדם רשאים 
. זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה הגשת במועד
המפורטים להלן  התנאים בכל עומדים שאינם הצעה או מציע

 .יפסלו –

 עצמו במציע להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .
 מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד סף תנאי קיום

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין . 

  המיון המוקדם לא נדרשת הגשת ערבות הצעה.בשלב 

 רשם, החברות רשם: כגון) בדבר הנוגע ברשם הרשום, בישראל מאוגד משפטי גוף הינו המציע .1
 .מורשה עוסק או(, השותפויות

רשיון ייצור )לרבות בעל רשיון מותנה הינו 'יצרן חשמל' או 'יצרן חשמל פרטי', המחזיק  המציע .2
 ותקנותיו. 1996-כמשמעות מונחים אלו בחוק משק החשמל, התשנ"ו - ליחידת ייצור(

לפחות, או בשלבי הקמה  MW 50המציע מפעיל דרך קבע מתקן המייצר חשמל בהיקף ייצור של  .3
לפחות ואשר מועד השלמת הקמתו צפוי  MW50של מתקן שעתיד לייצר חשמל בהיקף ייצור של 

 .    31/12/2017להיות קודם ליום 

-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי באישור תקף על ניהול ספרים כדין מחזיק המציע .4
1976  . 

הערה:  יוחזר. לא זה תשלום. ₪ 500של  בסךהמכרז מסמכי  בהפקת השתתפות דמי שילם המציע .5
התשלום יבוצע באמצעות שובר אותו ניתן לקבל במשרדי יחידת המכרזים באוניברסיטה )בנין 

 (. לא יתאפשר תשלום בדרך אחרת.03-7384323לתיאום הגעה )טלפון(: . 2, קומה 408

 ערבות

   מכרז
 לא נדרשת במכרז זה.

 

 ניסיון ואיתנות פיננסית .1

לפחות  השנים האחרונות 3להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל וותק של  כתנאי מוקדם 1.1

באספקה, התקנה ושירות למערכות  מהמועד האחרון להגשת הצעות בביצוע פרוייקטים

 מולטימדיה.

 השנים האחרונות 3כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון במהלך  1.1

מהמועד האחרון להגשת ההצעות באספקה, התקנה ושירות למערכות מולטימדיה בתחומים 

 המוגדרים במכרז, בהתאם לדרישות הבאות:

 לפחות. לקוחות 3ות בוצעה עבור פעילות האספקה, ההתקנה והשיר 1.2.1

 ₪. 150,000הינו  7.1.1גובה ההתקשרות המינימלי לכל לקוח שהוצג בסעיף  1.2.2

המציע סיפק שירותי תחזוקה לכל אחד ממרכיבי המערכות שסופקו במסגרת הניסיון  1.2.1

 שהוצג בסעיפים לעיל. 

 ₪מיליון  1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי של  1.3

  .1010, 1009, 1008 בכל אחת מהשנים

 ערבות מכרז .1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום 

)כולל( בנוסח המצורף כנספח  6/11/1011שתהיה בתוקף לפחות עד ליום  ₪ 50,000 –שלא יפחת מ 

 למכרז.  א'-3

 אישור על ניהול ספרים כדין .3

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות 

 , אישור על ניהול ספרים. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 תשלום עבור מסמכי המכרז .4

₪.  500המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של  להשתתפות במכרז, על כתנאי מוקדם

תשלום זה לא יוחזר למציע שהגיש הצעה, בין אם נפסלה הצעתו ובין אם הפסיד או זכה במכרז. 

או בדוא"ל  03-7384557-לתאום תשלום דמי השתתפות יש לפנות לעורך המכרז ב

michrazim.log@mail.biu.ac.il. 

mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
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 עיון במסמכי המכרז
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף 

, 408תכנון ארגון ולוגיסטיקה, והן במשרדי מדור מכרזים, בבניין 
 .עם עורך המכרז בתיאום מראש 210חדר 

  אופן הגשת ההצעות
 )שלב המיון המוקדם(

, חיצוני זיהוי ללא, יחידהבמעטפה סגורה  להגיש יש ההצעה את
, בשני 'שלב המיון המוקדם'למעט שם המכרז ומספר המכרז וציון 

. במקור + בהעתק צילומי בעותק מלא וחתוםעותקים; היינו, 
-Disk( או התקן זכרון נייד )DVDאו  CD, יש לצרף תקליטור )בנוסף

on-key ובו סריקה בפורמט )PDF  של העותק המלא והחתום
 הזהה לעותק המוגש.  –במקור 

יאוחר מיום  ולא ההבהרות הליך סיום המעטפה תוגש לאחר
במחלקת רכש  המוצבת המכרזים לתיבת 12:00 בשעה 20164/3/

באוניברסיטת בר אילן.  209 חדר, 408בניין , מכרזים והתקשרויות
על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח 

 האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות.

 


