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 כללי  .א

 הצעות להציע הזמנה .1

 בדרישות העומדים גופים בזאת מזמינה( "האוניברסיטה"להלן ) אילן בר אוניברסיטת .1.1

 שיפוצים נייה, בחוזה מסגרת לביצוע עבודות ב התקשרותל הצעה להגיש להלן שיפורטו

 בחוזה  לרבות ,זה במכרז טכמפור האוניברסיטהעבור , "()להלן "העבודות תחזוקהו

 .נספחיו על למכרז צורףמה

 קבלני שיפוצים ו בניה )קבלנים ראשיים(האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם קבלני  .1.2

ולעתים  ,ברמת גן האוניברסיטהבקמפוס  מעת לעת לביצוע העבודות מסגרת בהסכם

 ת לכול אינהההתקשרות רך. ת הצובמיד אוניברסיטההבאתרים נוספים שבאחריות 

 חדשים. רויקטים להקמת בנייניםפ

 :מקצועות /המכרז נחלק לשני סלים .1.3

  .לעבודות בינוי ניםקבלבו יבחרו  - בינוי )קבלן ראשי( - 1סל  .1.3.1

 .לעבודות תחזוקה ושיפוצים ניםקבלבו יבחרו  - תחזוקה ושיפוצים - 2סל  .1.3.2

זכות ל לואולם, כל מציע יכ ,ליםני הסאו לש 2או לסל  1הצעה לסל  מציע רשאי להגיש .1.4

. מציע שיגיש הצעה לשני הסלים יכתוב בחוברת ההצעה רז זהמכב אחד מקצוע /בסל

אין האוניברסיטה ) בשני הסלים יהיה מועמד לזכותאיזה סל יעדיף לו  '(ב)נספח 

 . מתחייבת להיענות לעדיפותו(

 מחירון חברת דקלנחה על הזוכים תחולק בדרך של תחרות על ההעבודה בין הקבלנים  .1.5

הקבלנים הממשלתי, לרבות המוקדמות  גרלה ואת מאמשהמשרדי את מ שהמשמ

הליך בחירת הקבלן )למעט המקדמים(, המבואות, התכולות והמפרטים במחירון. 

 .למטה 8מתואר בסעיף לביצוע העבודה 

ל שיורכב ממחירון השיפוצים של דק ן"איל-מחירון "בריוכן בדקל לצורך המכרז  .1.6

בנוסף יכיל את  ,ותר(גבוהים י יםירהקטנה )מח תשהמחירים בו הינם לפי הכמו

ובנוסף יכיל  ,של דקלותשתיות ירון בניה ממחהסעיפים החסרים במחירון השיפוצים 

המחירים שיופיעו  .(מחיר היחידה נקבע מראש) סעיפים מיוחדים של האוניברסיטה

 צועקלכל סל/ מ כרזהקבועה במ יסיתההנחה הבסלאחר יהיו  אילן"-בר"במחירון דקל 

 .י המכרזבמסמכ 7.3.3-ו 7.2.2סעיפים או ר -

סמכי המכרז אך הינו חלק בלתי למף בר אילן אינו מצור-מובהר בזאת שמחירון דקל

זמנית ל"דקל"  הלמציעים תינתן אפשרות לקבלת סיסמה. כרז זמכי מנפרד ממס

 עסל/ מקצושל כל  "אילן-ברל "קדעל מנת לצפות במחירון שתפוג ביום הגשת המכרז 

 .הכולל את ההנחה הבסיסית

 .בהמשך מסמך זה נספח ד'ילן מופיע בירון דקל בר אמחי פירוט לגב 
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מראש במכרז והמציעים  נקבעמחירון דקל בר אילן על אחוז ההנחה בשני הסלים  .1.7

 .למטה 7יף כמפורט בסע, ידורגו לפי מדדי איכות בלבד

"חוזה ה )להלן ז זרלפי מכקבלן זוכה חתם עם כל ישי חוזה: התקופת ההתקשרות .1.8

 תקופת ההתקשרות הראשונית"(.)"  שנה אחת למשך ףקת "( יהיההמסגרת

ה הזכות, אך שמור : לאוניברסיטהסיטה להארכת ההתקשרותלאוניברברירה  זכות .1.9

 24פות נוספות בנות ( תקו2בשתי )יך את תקופת ההתקשרות להאר לא החובה,

 להיות יכולה ההסכם תתקופ כ"ו מיטיבים. סהם זהים אתנאית, באחל כ חודשים

 מומשה זכות ברירה יראו את התקופה. שנים (5חמש ) עד של רתטבמצ לתקופה

 .שרות הראשוניתהנוספת כאמור, כחלק מתקופת ההתק

מחירון דקל ימוש בשיון שיק בריולהחז דרשו לרכוש על חשבונםקבלנים שיזכו במכרז י .1.10

 י לקיום ההתקשרות עם כתנא (,ונים מעודכניםקף ומחירבתו דקל נתוכהממוחשב )ת

 . טההאוניברסי

 בחרו במכרזישימספר הקבלנים  .2

 . ("המספר שנקבע)להלן " ניםמישה קבלייבחרו חבמכרז זה  סלכל ב .2.1

 אם יוותרו מסוים, או סלתנאי הסף בדו ביעמ שנקבעהמספר מ אם פחות מציעים .2.2

 ת מסיבה כלשהיא,ת נוספוהצעו נפסלושר לאח שנקבע מהמספרחות מציעים פ

לבטל את או  ,שנקבעמהמספר קבלנים  תוחפקשר עם התל תרשאי האת אוניברסיטהה

  .הדעתשיקול  ל על פיזה, הכ סלהמכרז לגבי 

רשימת  את להשלים מנת עלמעת לעת  חדש מכרז לפרסם תרשאי תהא אוניברסיטהה .2.3

 שהו.ם בסל כלבלנייק קספמ למספר שנקבע במידה ולא יהיה עד ני המסגרתקבל

 ניםרשימת הקבלון נעדכון וריע .2.4

)"רשימת רשימה נוספת  קםות במכרז המסגרתו זכם שילקבלניבנוסף  .2.4.1

במכרז , קבלנים אשר לא זכו סל/ מקצועבור כל ללו, עבה ייכהמתנה"( 

ו את וצבר שו הצעהמקצוע אליו הגיל תנאי הסף ל, אך עמדו בכהמסגרת

 עלן שזכה ייגרקב אם חוזה,פת התקו וךבת. הניקוד האיכות המזערי

 חויבתמ הא רשאית אך לאת טההאוניברסי סיבה שהיא,מהרשימה מכל 

ם ולהפכו לקבלן פעיל אם הקבלן יסכילהוסיף קבלן מתוך רשימת ההמתנה 

לא  וכל עוד סך הקבלנים באותו מקצוע זמכרב הקבועיםתנאים בויעמוד לכך 

 .שנקבע במכרז זהור את המספר יעב
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פנייה לקבלנים ברשימת הן, סדר לעשות כ חליטטה תסיבראם האוני .2.4.2

צברה את ניקוד האיכות שהצעתו יהיה מהקבלן  ועמקצל/ סנה באותו מתהה

פי צטרף לרשימת הקבלנים הזוכים על הואם קבלן זה יסרב ל ,הגבוה ביותר

לקבלן הבא בתור ה וניברסיטאהפנה תזה והצעתו המקורית, מכרז תנאי 

מת ההמתנה, שירב. אם לא יוותרו קבלנים לאההההמתנה וכך  מתשיבר

הקבלנים  השלמת רשימתרשאית לערוך הליך חדש ל יהתהה האוניברסיט

 קצוע.ותו המלא

 נספחים .3

 :הם, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים .3.1

 ;(רדנפכקובץ  )מצורף נספחיוו ההתקשרות הסכם   – ' א חנספ .3.1.1

 ;מצורף כקובץ נפרד() יהונספח ת ההצעהרבוח  –   'ב נספח .3.1.2

 ;רצון ותעיבש בדבר שאלון נוסח  –  ' ג חנספ .3.1.3

 ;עדכונו השימוש ואופןמקורו, אופן  ןאיל-ברדקל מחירון   –  'דנספח  .3.1.4
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 הסף למשתתפים במכרז   תנאי .ב

 לליכ .4

 ים נאהת כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים רק תףשתלה רשאים במכרז .4.1

 – התנאים לכב עומדים שאינם הצעה או מציע. במלואם להלן זה בפרק המפורטים

 .יפסלו

 בתאגיד  ףס תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים צריכים למציע תייחסיםמה סף תנאי .4.2

 בתנאי כעמידה בייחש לא אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע שלרגון בא, קשור

 .הסף

 .תאגידים רלמספ תותפהמש הצעה להגיש אין .4.3

 1999-וק החברות תשנ"טי חד פעילות מלא או מיזוג לפבמצב של שינוי מבנה, איחו .4.4

התאגדות עוסק או שותפות, כחברה, תותר הסתמכות של בי חברה(, או במצב של )לג

המציע על ניסיון הגוף המעביר או הגוף שהתמזג לתוך המציע, או ניסיון העוסק או 

ף של השותפות שהתאגדו כחברה, לגבי התקופה שעד המועד הקובע לכניסתם לתוק

השותפות  ו של התאגדות העוסק אואו המיזוג )לגבי חברה( א/השינוי המבני, האיחוד ו

ובלבד  –כחברה, וכן על ניסיונו של המציע )החברה הנעברת או הממזגת או המתאגדת( 

שיחד עם ההצעה יומצא צו שיפוטי או אישור עורך הדין של המציע, בעל תאריך עדכני, 

ל התנאים המתלים לכניסת חוצים לפי כל דין והתקיימו ככי נתקבלו כל האישורים הנ

ו המיזוג לתוקפם )לגבי חברה(, או אישור עורך דין של שינוי המבני, האיחוד אה

המציע, בעל תאריך עדכני, כי נתקבלו כל האישורים הנחוצים לפי כל דין והתקיימו כל 

למציע, וכי למעט התנאים המתלים לשיוך ניסיונו של העוסק או השותפות שהתאגדו, 

לות המציע וזהות , פעייו הוא הפך לחברהשל המציע שבעקבות המשפטי שינוי מעמדו

הינה ללא שינוי בכל תקופת הזמן הרלבנטית לבחינת הניסיון הנדרש  השליטה בעלי

 .במכרז

 :יםליכל סף תנאי .5

 רשם  :ןכגו) בדבר הנוגע ברשם שוםרה ,בישראל מאוגד משפטי ףוג הינו המציע .5.1

 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, תהחברו

, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק הבאים לפי ריםבאישו יקמחז המציע .5.2

ב 2 התאם לסעיףתצהירים בדין; )ב( תקפים: )א( אישור תקף על ניהול ספרים כ כשהם

ש דרבנוסח תואם לנ ,1976-ו"שלתה ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק 1ב2 ולסעיף

 .(למכרז 'ב נספחההצעה ) בחוברת 2-ו 1ים בנספח
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 ים:תנאי סף מקצועי .6

 ג קבלניווסי .6.1

ן להגשת ההצעה ( השנים שקדמו למועד האחרו3) ושבשל רשום קבלן להיות המציע על

 קבלנים  סיווג) בנאיות הנדסה תלעבודו קבלנים רישום לתקנות בהתאם ת,חולפ

מפורט בטבלה הבאה ה על פי לפחות ,גוסו ענף סיווג בקבוצת, 1988-ח"תשמ(, מיםרשו

 . קצועמסל/  לכל

בתנאי הסף )לדוגמא ם דייותר )ענף ראשי( יחושבו כעומ סיווג גבוהם ים עקבלנהערה: 

 (.131במקום  100סיווג 

 סיווג  קבוצה ענף מקצוע /סל #

 2 'ג 100 קבלן ראשי /בינוי (1)

 1 'א 131 ציםושיפו תחזוקה (2)

 

 נסיתואיתנות פינ ניסיון .6.2

 : בינוי/ קבלן ראשי1צוע מק סל/

ר במבני ציבובינוי ו/או שיפוץ ו/או הקמה  עבודות (2)שתי לפחות המציע ביצע  .6.2.1

₪ ף אל 300בהיקף של  (או בבית משותף יאינה בבית מגורים פרטבודה ש)ע

)סה"כ  .2020-ו 2019, 2018בכל אחת מהשנים לכל עבודה לפחות  )כולל מע"מ(

 ות(.עבוד 6יג בסעיף זה נדרש להצ

לפחות )כולל מע"מ(  ש"ח מיליון 5שנתי של  ור כספילהיות בעל מחז מציעעל ה .6.2.2

  .2019-ו 2018, 2017מהשנים אחת בכל 

 : תחזוקה ושיפוצים2קצוע מ /סל 

צטבר לא פן המשהיק עבודות תחזוקה ו/או שיפוצים 10לפחות המציע ביצע  .6.2.3

  .2020-ו 2019 ,2018אחת מהשנים ל בכשנתי  מ(ולל מע")כ ₪ 500,000-פחת מ

 ת.קוחות לפחול 3עבור בוצעו  6.2.3ף מסעיעבודות ה .6.2.4
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 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
  

 ההוכחה תיאור דרישה סעיף

 לייםסף כלתנאי 

גוף משפטי מאוגד בישראל  5.1
 ו עוסק מורשהא

 עוגהנ ברשם תאגיד רישום של תעודת ומיציל תקעה
 . המסים תמרשו שהמור קעוס של תעודת או, דברב

המציא העתק : מציע שהוא תאגיד רשום נדרש לההרהב
דים, ולא די ישום ברשם התאגישל תעודת הר צילומי

 ה.צאת תעודת עוסק מורשבהמ

5.2 
אישורים לפי חוק עסקאות 

-ם, התשל"וגופים ציבוריי
1976. 

ים על ניהול ספר שור תקףי של איצילומהעתק  .א
 ניכוי על אישור קהספ אימצי, שיזכה ככל]ין. כד
 .[התמורה תשלום לצורך מס

, יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי םתצהירי שני .ב
בחוברת  2-ו 1נספחים  בנוסח, 1976-ו"התשל

 .מקור ובחתימות, ב'( נספח)ההצעה 

 יםתנאי סף מקצועי

 נילסיווג קב 6.1

 הכספי יקףובה בסיווג, תקף קבלן יוןריש של צילום
רט פומכשום קבלן ר ת המציעלהיו הוכחההנדרשים, ו
גשת ועד האחרון לה( השנים שקדמו למ3ש )לעיל בשלו

 צעה לפחות.הה

 בינוי/ קבלן ראשי - 1סל 

 (1)סל  ניסיון המציע 6.2.1

 וברת חלפרט ב המציע על הסף נאיתב ידתומע כחתלהו
  ים:את הפרטים הבא הההצע

 .שבוצעו עבודותר האותי .א

 .תאת העבודו עעבורם ביצ המזמינים פרטי .ב

 .העבודות עמועד ביצו .ג

 .ושבוצע ותשל העבוד הכספי ףהיק .ד

בנוסח התואם לנדרש שה מוראו יועץ מס אישור רו"ח  ל המציעכספי שזור חמ 6.2.2
 .ב'( נספחרת ההצעה )ובבח 5ח נספב

 השיפוצים ותחזוק - 2סל 

ספח ג' )חוברת ע בנהמופי בנוסח הצהרת המציע (2)סל  ניסיון המציע 6.2.3
 .5ף ההצעה( סעי

וברת ההצעה( את פרטי המציע יפרט בנספח ג' )ח רטי לקוחותפ 6.2.4
 עבורם ביצע את העבודות.וחות שהלק
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   במכרז ההכרעה .ג

 חינת ההצעות למכרזב .7

( 2ולסל  1 עמידתם של כל המציעים )לסל בשלב הראשון, תבחן האוניברסיטה את .7.1

י הסף, יעבור מד בתנאמציע שעל ייבחן בנפרד. ס כל. במכרז ותתפשתאי הסף להבתנ

 ב הבא.לשל

 אשיבינוי/ קבלן ר - 1סל  .7.2

 מדדים שלל פי עהסף נאי שעמדו בת 1בסל  ציעיםידורגו המ ני,בשלב הש .7.2.1

 שלשקיבלו ציון  הצעות. רק ויינתן להם ניקוד מתאיםאיכות כמפורט להלן 

וד איכות ניקן: ")להל (ותנקוד 06 מתוך נקודות לפחות 48) 100מתוך  80

יובאו  (מזמיני עבודותשל ת )חוות דע ת האיכותבטבל 1בסעיף  ערי"(מז

 האיכות. בטבלת 2-4 סעיפיםעם וישוקללו  בחשבון

 ההצעות רוגלדי המלצות בפניה שיביא מקצועי צוות תמנה םהמכרזי דתעו

 .להלן כמפורט לפי מדדי האיכות 1בסל 

בי משקל מר מדד איכות #
 דותבנקו

 וצעועל עבודות שב מזמיני עבודותדעת של  ותחו 1

 יניםמזממה שנייםקשר עם  תיצורה ברסיטהאוני
. האוניברסיטה שומרת על זכותה המפורטים בהצעה

 שלא צוינו בהצעה. מיניםזמלפנות לאנשי קשר/ 

שרות יע התקתה למציים האחרונות הינשה 8-באם 
של  תהיהת אח דעתחוות אזי , סיטהיבראונהעם 

אצל ( ן ראשי)בינוי/ קבלוע מקצהי אחרא
חוות שקלול ו ל מזמין אחרייה שוהשנ האוניברסיטה

-טה ווניברסית של האחוות דעשל  60%היה הדעת י
 הנוסף. יןמזמשל ה 40%

 הםשל הרצון ותשביע ידתלמ לויישא מזמיניםה
 ,'ח חספבנ כמפורט, שונים בתחומים ציעמעבודת המ

 1 יןבש במספרים תשובתם את לדרג ושבקוית
 תיעולשב) 100 -ל( ביותר כהומנה הרצון לשביעות)

 (.ביותר הגבוהה הרצון

תי שמ שיתקבל ניםהציו ממוצע יהיה הסופי הציון
 שנבדקו. ת הדעת של מזמיני העבודותחוו

60 

ניקוד איכות 
 48 -רי זעמ

 נק'
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משקל מרבי  כותימדד א #
 נקודותב

 (סףה תנאיב רש)מעבר לנד שנות ניסיון 2

 , מציע שיציג שתי6.2.1סעיף תנאי סף דרש בף לנבנוס
במבני ציבור בינוי ו/או שיפוץ ו/או הקמה ת ודועב

 (או בבית משותף י)עבודה שאינה בבית מגורים פרט
 ל עבודהכללפחות  אלף ₪ )כולל מע"מ( 300בהיקף של 

 נק'. 10, יקבל 2017בשנת 

וצעו בש לילע כאמורודות עבי שתג ציהמציע י םא
 .וספותנ ק'נ 10 בליק 2016בשנת 

תי ש רנקודות עבו 20 סה"כ ורצבניתן ל ף זהבסעי
 . 2016ועוד שתי עבודות בשנת  2017עבודות בשנת 

20 

ו/או הקמה  ו/או שיפוץ בביצוע עבודות בינויניסיון  3
 יבורבמבני צ במעבדות

 6.2.1סעיף כחת תנאי סף הולון המוצג הניסי במסגרת
 שלות רטובדות ו במעבצעבוש ותבודע גצישי מציע

ב לויולוגיה, כימיה או שיב מחקר/ הוראה בתחומי
, םהכוללות מערכות שאיבה באמצעות מנדפי ,ןביניה

  יקבל ניקוד כדלהלן:

 5ות כמוגדר לעיל יינתנו שבוצעה במעבד לכל עבודה
 עבודות 3 עבור ודותנק 15ום של , עד למקסימודותנק

 .תבדובמעשבוצעו 

15 

 םודיטוריבאו צעהפוץ שבויאו שו/י נובית עבוד 4

 ודיטוריוםאבשבוצעה  שיפוץו/או נוי יבלעבודת 
שלוש מע"מ( במהלך כולל ) אלף 400על בהיקף של מ

 רעבו נקודות 5, יינתנו 2020-ו 2019, 2018 השנים
 .ת שבוצעה באודיטוריוםעבודה אח

5 

 100 סה"כ

 

 בלבד. איכותניתל בחינה סס עבומ אוהר וות מחיו כולל הצעזה אינ לס .7.2.1

פורט למניברסיטה תמורה בהתאם והאם העבודות תשל רת ביצועמות

 ובמסמכי המכרז. בהסכם המסגרת

. הקבלנים 14% עור שלהינה בשי "אילן-דקל בר"על מחירון נחת הבסיס ה .7.2.2

)כולל מע"מ(  ₪ 60,000מעל  שהיקפן בעבודותפת הנחה נוסהזוכים יתחרו על 

 להלן. 8ף עיבס כאמור
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 האיכות ניקודעלות המזערי וב תד האיכווקניאת ברו שצעות ההצ חמש .7.2.3

בינוי/ קבלן ) 1מסגרת בסל לני הסו לרשימת קבותר ייכנביה הגבו המצרפי

 (.ראשי

כנסו י אך לא נניקוד האיכות המזעראת מציעים שעמדו בתנאי הסף וקיבלו  .7.2.4

 .2.4.1 ףסעיה לפי ימת ההמתנכנסו לרשיקבלני המסגרת י לרשימת

  ותחזוקהצים פושי - 2 סל .7.3

 מדדים שלפי על  שעמדו בתנאי הסף 2בסל  רגו המציעיםני, ידוהש לבשב .7.3.1

 שלשקיבלו ציון הצעות רק . ינתן להם ניקוד מתאיםיואיכות כמפורט להלן 

 ערי"(יכות מזא וד)להלן: "ניק( נקודות 40נקודות מתוך  32) 100מתוך  80

 יובאו בחשבון (ותמזמיני עבודשל ת )חוות דע ת האיכותבטבל 1עיף סב

 .ת האיכותבטבל 2-5 פיםסעי ו עםוישוקלל

 ותצעהה לדירוג המלצות בפניה שיביא ועימקצ צוות תמנה םזיכרמה ועדת

 .להלן כמפורט 2בסל 

משקל מרבי  מדד איכות #
 בנקודות

 וצעובשעל עבודות  ודותמזמיני עבחוות דעת של  1

 יינזממלקוחות/  3הם של רטיע נדרש לפרט את פהמצי
 ות.צע עבודבי להם לפחות עבודות

לקוחות מה 3קשר עם  תיצוררסיטה האוניב
. האוניברסיטה שומרת על זכותה ם בהצעההמפורטי

 שלא צוינו בהצעה. מיניםזמ /ללקוחותלפנות 

שרות תקה יעתה למצישנים האחרונות היה 8-באם 
תהיה של אחת  דעתחוות אזי , סיטהיברנאוהעם 

אצל ( וקהם ותחזשיפוצי)וע מקצהי אחרא
 .האוניברסיטה

משקל גורמי חוץ יינתן  שלחוות דעת  3אם תילקחנה 
ובמקרה ; לכל חוות דעת( 33.3%זהה של שליש )

שישנה היכרות קודמת של האוניברסיטה עם המציע, 
נתן יאזי לחוות הדעת של האוניברסיטה )חובה( י

חוו"ד  40% משקל עודף לפי החלוקה הבאה:
לכל אחת משתי חוות הדעת של  30%-ניברסיטה, והאו

 .גורמי החוץ

 שלהם הרצון ותשביע ידתלמ לויישא מזמיניםה
 ,'ח חספנב כמפורט, שונים בתחומים ציעמעבודת המ

 1 שבין במספרים תשובתם את לדרג ושבקוית
 ביעותשל) 100 -ל( ביותר מוכהנה הרצון לשביעות)

 .(ביותר הגבוהה הרצון

תי שמ שיתקבל ניםהציו ממוצע יההי הסופי הציון
 שנבדקו. דותת הדעת של מזמיני העבוחוו

40 

ניקוד איכות 
 32 -רי זעמ

 נק'
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משקל מרבי  מדד איכות #
 בנקודות

 ₪ 150,000עבודות שיפוצים/ תחזוקה בהיקף של  2
לעבודה שבוצעו במהלך לפחות )כולל מע"מ( 

 ת הצעות:ון להגשאחרד המועהשנתיים שקדמו ל

 10ת. ניתן לצבור עד נקודו 2ודה יקבל המציע ל עבעל כ
 מוצגות. עבודות 5ר נקודות עבו

10 

 ₪ 10,000 עד תחזוקה בהיקף של /עבודות שיפוצים 3
במהלך השנתיים שקדמו לעבודה  )כולל מע"מ(

 ת הצעות:ד האחרון להגשלמוע

 דות.נקו 5עבודות יקבל  5 לפחותמציע שיציג  -

 נקודות. 10ל יקבעבודות  6-9ציג מציע שי -

 נקודות. 15בל קי עבודות 10-14מציע שיציג  -

 נקודות. 20יקבל  עבודות 15 חותלפ מציע שיציג -

 נקודות. 20ור בסעיף זה עד ניתן לצב

20 

)כולל  ₪ 25,000עבודות אינסטלציה בהיקף של  4
שנתיים לפחות לעבודה שבוצעו במהלך המע"מ( 

 הצעות:שקדמו למועד האחרון להגשת 

 15עד  . ניתן לצבורנקודות 3יקבל המציע  בודהכל עעל 
 ודות מוצגות.עב 5ר ועבת נקודו

15 

שבוצעו  ,ניםבהיקפים שותחזוקה פוצים/ שיעבודות  5
)כולל ₪  100,000של מצטבר בהיקף  ,בורבמבני צי

 בשנה:לפחות מע"מ( 

 נקודות. 5יקבל  2018מציע שיציג עבודות בשנת 

 .נקודות 5 יקבל 2019בשנת דות מציע שיציג עבו

 נקודות. 5יקבל  2020מציע שיציג עבודות בשנת 

 נקודות. 15בסעיף זה עד  ניתן לצבור

15 

 100 "כהס

 ת בלבד.יל בחינה איכותנעוא מבוסס הות מחיר וו כולל הצעסל זה אינ .7.3.2

רט ופניברסיטה תמורה בהתאם למהאו םהעבודות תשל תמורת ביצוע

 רז.כי המכובמסמ בהסכם המסגרת

הקבלנים . 10% עור שלהינה בשי "אלן-דקל בר"ון מחיר עלבסיס ה הנחת .7.3.3

)כולל מע"מ(  ₪ 60,000 פן מעלבעבודות שהיקפת הנחה נוסרו על הזוכים יתח

 .להלן 8בסעיף  כאמור
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 האיכות ניקודעלות המזערי וב תקוד האיכוניאת  ברוההצעות שצ שמח .7.3.4

יפוצים )ש 2סל ת בגרמסלני הסו לרשימת קבייכנותר ה ביהגבו מצרפיה

 ה(.חזוקתו

כנסו י אך לא נזערניקוד האיכות המאת מציעים שעמדו בתנאי הסף וקיבלו  .7.3.5

 .2.4.1 ףסעיה לפי ימת ההמתנת ייכנסו לרשהמסגר קבלני לרשימת

 םשיפוצי /רויקט בינוית לפרמסגרת קבלן בחי אופן .8

 רשימת ך מתו הדאת הקבלן לביצוע עבו ןמימזבחר הי, המסגרתת הסכם תקופ במהלך .8.1

 להלן.ט כמפורבכל סל,  יםוכהזם בלניהק

כוי הנחת או בני 1בסל ס נחת הבסיבניכוי הומדן ע על פי איקב לביצוע העבודה קףהי .8.2

 .2הבסיס בסל 

 ירה"()להלן: "עבודה זע ממע" כולל ₪ 00060,עד  בהיקף של עבודה .8.3

כים סגרת הזומכל אחד מקבלני המלהזמין את העבודות  היה רשאיהמזמין י .8.3.1

דה מות מיאלבשים לב  עדיהבל דעתושיקול  ל פיסל עכל ב

בלוח בודה עתו להיערך להזוכה ויכול זמינות /פניות, יכותיותועיות/אמקצ

מנות מספר הז , ו/אוצעת שבידובומאיכות הען הזמנים הנחוץ, שביעות רצו

 זה. ת שנמסרו לזוכהקודמו

מין להז זמיןהמ ישתדלם הנ"ל, בשיקוליו המקצועייככל שניתן ומבלי לפגוע  .8.3.2

 השונים.ים ין הזוכב מחזורי בבסבדות העבואת 

או בערכן, מנות ר ההזפוויונית במסייב לחלוקה שנו מתחר כי המזמין איבהיו .8.3.3

ן במספר יזוהניתן לקיים א למזמין ישאף ככה אךבין הזוכים במכרז בכל סל, 

 תקופתם במהלך העבודה בין הזוכי כספי )התמורה( של הזמנותקף הבהי או

י הדבר היקפן הכספת באו שונווט הזמנות מיעבשל כי  כי יתכןאם  סכם,הה

 .מןאורך זיושג רק ל

 ור נוסף.תיחצע יבועירה לא בעבודה ז .8.3.4

מתוך הפרטים,  כמויות לעבודהב כתיוכן לצורך ביצוע העבודה הזעירה  .8.3.5

 .בר אילן -רון דקל במחייות והמחירים שהכמו

ה ידהיח חיריבע על פי מקיה זעירודה העבודה בעבידה לסעיפי ההיח מחיר .8.3.6

סיס הנחת הבאו בניכוי  1 בסלנחת הבסיס הבניכוי  אילן בר -קל מחירון דב

  .2בסל 

 תפי זכוה, למעט לשלא לבצע ש לבצע עבודה זעירה אינו רשאישהתבקקבלן  .8.3.7

 .8.8.2בסעיף ט פורכמ הסירוב
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  מעבדותב ות בינוי ו/או שיפוציםודעבביצוע לא הציג ניסיון בן שקבל .8.3.8

כל להשתתף בסבב המחזורי לעבודות של שיפוץ לא יו ,מכרזרת הבמסג

מהלך מור בון כאיסין הציג נעם זאת, ככל שהקבל .ובניית מעבדות

 .ותמעבד תבנייבבים גם לגבי שפוץ וההתקשרות, יוכל להשתתף בס

 מע"מ כולל₪  000,60בהיקף של מעל עבודה  .8.4

 ן כתבוכי אילןבר  -מחירון דקל ות והמחירים שבהכמוי ,םוך הפרטיתמ .8.4.1

 לעבודה ספציפית. ות ומפרטכמוי

רך עיוי סלבכל שנבחרו  סגרתהמי לנקבלכל  פנהי מיןזמהה עבודה עולביצ .8.4.2

 .טינטרנאבי מדינתיחור או  ידני רגילתיחור  - הקבלניםן בי "תיחור"

חת נהנוסף על ב דהעל העבוללית נוספת הנחה כ יתמודדו על מתן הקבלנים

הצעה הזולה על היה בהכה י. הזו(2 סלס )בהבסי ( או הנחת1 )בסלהבסיס 

וז או אח ידותעל מחירי היחתוספות שרו אפיתלא ודה. ביותר לביצוע העב

 מע"מ ללוכ ₪ 00006,מעל בהיקף של לעבודות  חה שלילי בשום מקרה.הנ

 רזים.שור ועדת מכבאי יתבתיחור מותנ הזכייה

קבעו על פי יי יחורתלזוכה בה דועבהזמנת עיפי העבודה בה לסיר היחידחמ .8.4.3

ובניכוי ההנחה  יסהנחת הבס יבניכו בר אילן -מחירון דקל ה בדיחהי ימחיר

  .יחורבתן הקבלנתן הנוספת ש

  מעבדותב וציםפעבודות בינוי ו/או שיביצוע קבלן שלא הציג ניסיון ב .8.4.4

בודות של שיפוץ כל להשתתף בסבב המחזורי לעיולא  ,במסגרת המכרז

סיון כאמור במהלך ין הציג נקבלככל שה עם זאת, דות.ובניית מעב

 .בניית מעבדותץ ולגבי שפובבים גם ההתקשרות, יוכל להשתתף בס

 בעלי םקבלני יותר או 2 בין עבודה צלפל רשאי מזמיןההא ישיפוצים /יהבנות דבועב .8.5

 יהיה  לא ןלבהק זה ובמקרה(, חשמל ןקבל+  ראשי ןלקב מאוגלד) שונים תמקצועו

 מראש  יקבע אחד מקצוע זה במקרה. מטעמו מקצוע באותו הנמש קבלן להביא רשאי

 העבודה ביצוע לצורך ראשי ןבלקכ יקבע המקצוע באותו זכהיש והקבלן ראשי כמקצוע

 ת ווההתקשר ים/אחר ות/ממקצוע לניםבק או קבלן עם לעבוד שרדיי זה לןקב. כולה

 כחלק  ורףשמצ ,משנה קבלן - שירא קבלן - לןאי בר  :משולש הסכם ותבאמצע תעשה

 זכאי היהיו עבודה מנהל ימנה לעבודה יהראש קבלןה. זה במכרז ההתקשרות מהסכם

 המשנה  ןלקבל ההזמנה מערך 6% של סךב ראשי קבלן היותו יןגב תשלום לתוספת

 ספקלבאחריותו  ,בלן הראשיהק יכאלה זתמורת תוספת התשלום  .ןמיזמה י"ע שנקבע

 אחריות על הבטיחות באתר ,תאום עבודת קבלן המשנה :נלווים כגוןה םרותיישה

ר אתב ניקיון ע"פ הצורך, תקרות תרוסגי, פתיחה הבטיחות בעבודה כהגדרתם בפקודת

  וככל שיידרש כקבלן ממונה. העבודה
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ועדת רק דה המי)עבוד וע בודודות לקבלן מקצבתיחור לעב לא ישתתף לן שיפוציםבק .8.6

  .לקבלן חשמל, לדוגמא(

אם למפורט תפעל בהיהמזמין יחור, הן אף קבלן לא נתן הנחה נוספת בתבעבודות ב .8.7

 . 8.3.1-8.3.3פים בסעי

 ת:הערו .8.8

 בהיקף כלשהו לקבלני המסגרת. ותבודעלתת  ביימתח ואינ מזמיןה .8.8.1

 5עד הי ה כלשלבצע עבודה מסיב, כתב בלבדבבהודעה  ,לסרבהזכות לקבלן  .8.8.2

במקרה של  פעמים בשנה 3עד ו ינוי,ראשי/ ברה של קבלן במק בשנה םפעמי

בכתב  ודיעמ הקבלןבתנאי ש זכות הסירוב היא .לן שיפוצים ותחזוקהקב

לאוניברסיטה מעבר לכך,  .ת העבודהבצע אל ואמוכן להגיש הצעה ו/אינו ש

אם חריו ת ולקבל את הבא אגרמרשימת קבלני המסיאו תהיה זכות להוצ

סירוב( זכות ה של צולעל ני יעהוד ולאור )ן שלא הגיש מענה לתיחלקב יסכים.

 .תהנחה נוספ 0%חשב הדבר שהוא הסכים לבצע את העבודה ביי

פעמים בשנה,  10לתיחור יש הצעה אשר לא הגבסל שיפוצים ותחזוקה ן קבל .8.8.3

לפנות לקבלן ת וגרמרשימת קבלני המסיאו תהיה זכות להוצלאוניברסיטה 

  אחריו.הבא 

ובכתבי הכמויות  םבתיחוריף תתמכרז הוא הסכמה להשתנאי להשתתפות ב .8.8.4

 .ןבר איל -חירון דקל מוהמחירים של 

ירון על המח סעת. כל תיחור יתבסמעת ל אילן מתעדכן-בר-מחירון דקל .8.8.5

 צאת התיחור.ביום הוודכן המע
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 המכרז  התנהלות אופן .ד

 המכרז מסמכיב יוןע .9

 מסמכי ב עיון.  בתאום מראש בר אילן-רון דקלימחוברז המכ במסמכי חינם לעיין ניתן .9.1

,  209 חדר, 408 בבניין, גן רמת, אילן בר רסיטתבאוניבובמחירון דקל בר אילן  רזהמכ

  .(03-5318552 לתאום לפוןט. )09:00-13:00 השעות בין' ה עד' א ימיםב

 הבהרות הליך .10

 . זכרול במידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפכל מציע י .10.1

 מציע  כל רשאי( א' בטבת תשפ"א) 16.12.2020 ליום ועד המכרז וםפרס מיום החל .10.2

 ילקטרונא בדואר או 077-3643654 פקס ותבאמצע בכתב יברסיטהאונל לפנות

u.ac.ilimichrazim.log@b שאלה  או הסתייגות, הרהלהב קשהב כל ולהעלות 

להעלות  תןלא נילאחר תאריך זה  .בעקבותיו שתבוא בהתקשרות או במכרז הקשורה

 .ות או שאלות נוספותהסתייגוי

את פרטי הסעיף ת שם ומספר המכרז, בכל פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, א .10.3

 ת. ומהות ההסתייגו

 לבד:ט הבא בבפורמבץ וורד גשו בקוולות המציע למכרז ישא .10.4

שם  מס"ד

 מסמך

 שאלה  סעיף עמוד

 "בסעיף רשום.... " 0.19 21 הסכם .1

 לה הינו לדוגמא הערה: מילוי הטב                 

מכי המכרז רה או הסתייגות במסר: אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, העהביו .10.5

לת ום לפסיה לגרזו עלול בדרישה הניברסיטה. אי עמידש מהאוללא קבלת אישור מרא

 ההצעה.

 .התשובות מלא במתן עתד שיקול יהיה לאוניברסיטה .10.6

ך מסיך ההבהרות, יוכן מבעקבות הל -רה( ההבאלות )מענה לש -מסמך תשובות  .10.7

 ם ודגשים למציעים.תייגויות וכן נושאימסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות וההס

שוף את מבלי לחוזאת יברסיטה של האונ רסם באתר האינטרנטות יפומסמך התשוב .10.8

 ה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה.זהות הפונה. לאוניברסיטה יהי

 מסמך התשובות. לוודא את קבלת  םעיהמצי באחריות .10.9
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בות מציע, לר כלז, ועל התשובות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכר ךמסמ .10.10

חתום על כשהוא  ,רות, למסמכי המכרזך ההבהמציע אשר לא לקח חלק בהלי

 ות אישור קריאתו.מציע לאידי ה

חתם  אם במסמך התשובות, בין באמור מחויב ציעהמ כי אולם, מובהר

להצעתו,  וצירפו אמורכ מסמך התשובות על מומטע החתימה ורשימ תאמצעוב

 מסמך התשובות על לחתום לדרוש רשאית תהיה יברסיטהוהאונ  –לאו אם ובין

 כן עשה שלא כלצעות, כה גשתלה אחרוןה המועד לאחר ו להצעתו, אףולצרפ

 .בהצעתו

 הכנת ההצעההוראות לגבי  .11

הסכם ' )א נספח, רז ונספחיוכהמסמכי מאת  כוללתלמען הסר ספק, "ההצעה"  .11.1

נספח ג', נספח ד',  ,ב' )חוברת ההצעה( ונספחיה נספחונספחיו,  (התקשרות

וכן כל מסמך  רסיטה,עת לעת למציעים על ידי האוניבההבהרות שנשלחות מ

סור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל גיש ולמא, להיע להמצישעל המצ נוסף

יקודו בשלבי נם או לשמסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 ת ההצעה.נבחי

 א בשפה העברית בלבד. ולההצעה תמ .11.2

ות בחתימה מלאה או בראשי תיב מודבכל עמוד ועהמציע, ההצעה תחתם על ידי  .11.3

 (.תמת התאגידחוירוף בציע ה של המצי החתימשתאגיד: על ידי מור)וב

גש מות המיועדים למילוי במסמכי המכרז, תוך מתן דהמציע ימלא את כל המקו .11.4

( זה ולמילוי כתב ב' נספחכ) צעה המצורפת למכרזהלמילוי חוברת ה דוחמי

  .הכמויות במלואו

 ןורשו המסמכים באופרז, יפבין חוברת ההצעה לבין גוף המכבמקרה של סתירה 

 ז.המכר את מטרת המקיים

' למכרז( לאילו ב)נספח  בחוברת ההצעה סמן בטבלה המיועדת לכךל יש .11.5

אחד  סל /יותר ממקצועלעה צה. ניתן להגיש העהצמציע ה מגיש סלים /מקצועות

  בנפרד.  סל /מקצוע ובלבד שעומד המציע בכל תנאי הסף לכל
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חה, יתנת ההנם נאליה , יחסיתבר אילן -ון דקל מחיריובהר שמחירי היחידה  ב .11.6

ל מין וסוג ללו את ההוצאות, מכמע"מ, ויכ לא כוללבים בשקלים חדשים נקו

 מלאה בהתאםהשלמתן הע העבודות מתחילתן ועד ליצווכות בבשהוא, הכר

בד )מל יםוכוללישירות הת , לרבות כל ההוצאוהמזמיןשל  ושקול דעתל

  כוללות קיפות עאמר + עבודה + רווח, והוצחו הסעיפים בפרקי חומרים(:

למפורט קרויות והכל בהתאם ם, הוצאות מימון, הפרשי הצמדה והתייביטוחי

: וןני דקל )כגשל מחירוספת לפי המפורט בחלק ג' תו למנה כללא תשו בחוזה.

נאים הת ש ואז ישולם לפילשואחוזי קבלן ראשי )אם כן נחתם חוזה מ

פת שטח תוסדה, וספת אזור, תוספת היקף עבתו ,(8.5יף בסעהמפורטים 

יחידה נוסף מעבר למחירי ההמציע לא יהא זכאי לכל תשלום  כד'(.אוכלס ומ

האינטרנטי התיחור  שנתן ושייתן בתהליךהנחה הי ן בניכוהנקובים במחירו

 זה. ךליוסף לגבי עבודות ספציפיות באם יופעל ההנ

הקבלן מתחייב להשתתף  - בחוזה 39יף לסעמופנית עים מציתשומת לב ה .11.7

שווי העבודות  ( מתוך0.6%פרומיל ) 6-ור השווה לבשיע יןוחי המזמביטיות מבפר

ן החשבוה מכל חשבון ביניים או מזמין ינכ. המהסכםהוא מבצע בהתאם לאותן 

ן וביניים או החשבן בופרומיל מערך כל חש 6גש ע"י הקבלן, יוהסופי, אשר 

ועל הקבלן  יפקח. כל ביטוח שיבוצע ע"פי, בסכומו כפי שיאושר ע"י המהסו

באפשרות בנוסף  אמור לעיל.לשחררו מחובת ההשתתפות כאין בו כדי נו, חשבו

תוספת רסיטה ור דרך הפוליסה של האוניבחבות מוצלעשות ביטוח  בלןהק

 .מכל חשבון 1.6% איהגינו ב חיובה

תייגות, כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הס לסעיףהעדר התייחסות  ון אוהעדר נת .11.8

  עלולים –שפורסמו י סח מסמכי ההצעה כפיגות מנוו/או חר שינויים, תוספות

 ה. לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיט

ישנה כאמור,  או, יסתייג, יחרוג ו/אף אם המציע יוסיף מקום,מכל  .11.9

אזי יחייב   -ל את ההצעה  לפסו שיקול דעתה שלא על פיהאוניברסיטה תחליט ו

 ת,תוספות, הסתייגויום מאותם ה בהתעלעק אשר התבקש בהצהצדדים ראת 

 . חריגות ושינויים

 המכרז.  על פיהנדרשים המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והתצהירים  .11.10
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 העההצ הגשת .12

שם המכרז  למעט ללא זיהוי חיצוני,, במעטפה סגורהש יש להגי את ההצעה .12.1

 : . במעטפה יהיוהמכרז ומספר

ים על , חתומיללע 11ף ילהגיש כמפורט בסעעה שיש כל מסמכי ההצ .12.1.1

  .כל נספחיהם

 יסק שיכלול סריקה של כל מסמכי ההצעה.דיסק און קי או ד .12.1.2

)ט"ז  31.12.2020מיום וחר אליך ההבהרות ולא ייום הלאחר ס שהמעטפה תוג .12.2

, 408בבניין  מוצבתלתיבת המכרזים ה םבצהריי 12:00ה שעבתשפ"א(  ,טבת

  באוניברסיטת בר אילן ברמת גן. 209 רחד

 יע.מצשמו, ללא זיהוי הכרז ואת מספר המ יש לציין את העטפעל המ .12.3

כרזים ועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים. ועדת המהגשת ההצעה במ .12.4

גשת מועד האחרון להב בתוך תיבת המכרזים בהצעה אשר לא תמצא דוןת לא

 ועד האחרון להגשת הצעות. חר למות הצעה במועד מאר הגשהצעות. לא תות

שת הגמצעות רכב לצורך רסיטה באהאוניב חכניסת מציעים לשטתתאפשר לא  .12.5

 ההצעה. 

 ול: סגבמסגרת הוראות התו הכללי התנהגות בעת הגעה לקמפוס יש לשמור על  .12.6

יש לשמור  ,יש חובה על חבישת מסיכה בכל המרחב הציבורי של האוניברסיטה

 .יע לקמפוסאין להג ם בטוב מכל סיבה שהיאחשילא במידה ומטר,  2מרחק של 

 בפקס. טרוני אודואר אלקלהגיש הצעות ב איןקרה מ שוםב .12.7

כי המכרז, סמהמציע קרא את כלל ממהווה ראיה לכך, ש שת הצעה חתומההג .12.8

 מסויגת. יאת הסכמתו הבלת ן להםנתת האמור בהם וא הבין

ות וכל מידע זמנה ותנאי ההתקשרהמציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי הה .12.9

והתקנים מנה זו, לרבות הדינים הזההתקשרות על פי ע הקשור לביצורלוונטי 

ומוותר על כל טענת סכים לתנאים כאמור ת הצעתו הוא מים, ובהגשהרלוונטי

 ה.ו/או אי התאמ ותידיעה ו/או טע אי

ניתן יהיה פית, בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, ולא וצעה שתוגש תהא סכל ה .12.10

ם כי המכרז ו/או אסמכתב אחרת במו/או לתקנה, אלא אם נלשנותה 

את  ם, והיא תחייבית במסמכית משמעותנפלה טעוהאוניברסיטה אישרה כי 

 מפורט בהצעה.המציע לתקופה כ
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ציעים מו/או הצעות עם  חיריםמ או מי מהם לתאם/ר על המציעים וסוחל אי .12.11

עים פוטנציאלים ים עם מציע או מציאחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדר

ניגוד פעולה ב וכל כיו"ב. יודגש שכל דםהצעת הגשה על י עתבנוגע למני כאמור

ובל. כ ר בהיותה בגדר הסדרברה פלילית בין היתעלולה להוות עמור לעיל לא

פסול כל הצעה בה לול דעתה המוחלט י שיקפ ה תהא רשאית עלטהאוניברסי

 ל כאמור. קיים לדעתה חשש לתאום פסו

 . רהבירה מבחינת מחיס ה שהיא בלתיסיטה רשאית לדחות הצעהאוניבר .12.12

הצעה  ה ביותר או כלההצעה הזוללקבל את מתחייבת האוניברסיטה אינה  .12.13

 כרזיב את היקף המחלצמצם ו/או להרו היה רשאית לבטל ו/אשהיא, והיא ת

ה רשאית וכן תהי -ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז  לפרסם מכרז חדש ו/או

ותים על שירהעבודות/מתן ה ועוכה אחד לביצמכרז ולבחור יותר מזלפצל את ה

ף האוניברסיטה, בכפו שלציה וצרכיה דעתה, אילוי שיקול והכל לפ –פי מכרז זה 

לפעול  יטהניברסהאו החליטה. דין לכפוף להוראות כובלהוראות מכרז זה 

 או/ו דרישה או/ו יעהתב כל למציעים ו/או למי מהם תהיה לעיל, לא כאמור

 או/ו בשמה הפועל ראח גוף או/ו י אדםלפכ או/ו רסיטההאוניב כלפי טענה

ל כל תרים בהגשת ההצעה עאו מי מהם מווהמציעים ו/ילופין, עמה, ולחמט

  ור.מו/או תביעה כא שהטענה ו/או דרי

עבודות בכמות מסוימת או בכלל ולזוכה  מתחייבת להזמין אינה יטההאוניברס .12.14

ברסיטה רשאית ני. כמו כן האוהעבודות נשוא המכרז יה בלעדיות בביצועלא תה

יות ו חלק מהפעילועבודות ו/אאו לפצל בודות ו/ין מהזוכה רק חלק מהעהזמל

וע ם נוספים לביציואף לפרסם מכרזן עבודות שנמסרו לקבלהכלולות באותן 

  .ת זהות או דומותעבודו

 ההצעה תוקף .13

 בהצעה בחרה כרזיםהמ ועדת אם גם ,31.3.2021עד  בתוקפה תעמוד ההצעה .13.1

 צעתומה בו וריחז במכרז שזכה המציע בוש למקרה וזאת, כההזו כהצעה רתאח

 תסתיים או שהיא יבהס מכל לתוקף תכנס אל איתו החוזית שההתקשרות או

    .שהיא בהיס מכל זמנה רםט

 המיטבית הבאה ההצעה בעל על להכריז רזיםכהמ ועדת רשאית האל ותסיבבנ

 במציע להתקיים םממשיכי הכרזהה שבמועד ובלבד, כרזבמ בתור כזוכה ריהאח

כרז כל תנאי המ .זבמכר תתפותלהש סף יתנא היווש הכשירות בתור תנאי הבא

המיטבית הבאה  ציע בעל ההצעההמהצעה הבאה. לא עמד יחולו על בעל ה

להתקשר בהסכם על פי מכרז זה, תהיה ועדת  דרשים או לא רצהים הנתנאב

 ן הלאה. למציע הבא אחריו וכ כרזים רשאית לפנותהמ

 30 -באה בתור ההצעה הבריך את המועד לבחירת להא רשאית המכרזים תועד .13.2

 קול דעתה. נוספים לפי שייום 
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 הסכםה לע חתימה .14

 םיימ 5 תוךלמכרז  מצורףה םההסכ על לחתום ההזוכ את תזמין ההאוניברסיט .14.1

 אחר זמן תוך או, כך על יטההאוניברס הודעת מיום(, עבודה ימי חמישה)

 .ידה על שייקבע

 ציאלהמ זוכהה יידרש ,האוניברסיטה דיי על ההסכם ימתחתל כתנאי .14.2

, המסמכים כל את ,הדרישה בהודעת קבעשיי המועד תוךב, יברסיטהלאונ

 תקף ואישור ביצוע ערבות בותלר, םהסכב המפורטים ריםווהאיש ייבויותתחהה

  .ביטוחים קיום על

 כךל שהוקצב ועדהמ בתוך ההסכם על מהחתי אי או/ו סמכיםהמ המצאת אי .14.3

 רשאית םהמכרזי תועד תהיה כזה במקרה. המכרז איתנ של הפרה מהווה

 לע שצורפה רבותהע את לחלט וכן, מכרזב המציע של זכייתו ביטול על כריזלה

 של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל. (ושנדרשה ערבות כז)ככל עה להצ המציע ידי

 .מההפרה אהכתוצ לה יגרםשי נוסף נזק כל בגין מהמציע להיפרע טההאוניברסי

 של אחרת הפרה של במקרה או, מורכא המסמכים המצאת אי של במקרה .14.4

 תורב הבא במציע ורבחל המכרזים ועדת איתרש, חתימתו לאחר וךבסמ ההסכם

.החלופי הזוכה על יחול, זה קטן סעיףב ולרבות, לעיל רוהאמו, זבמכר כזוכה
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 כללי  .ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .15

 לבע או תבבכ הבהרות המכרז של בשל בכל מציע מכל שבקל רשאית רזיםהמכ ועדת .15.1

 לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע מתאו השל ,עהלהצ פה

 כל לבצע וכן, זרהמכ בתנאי המציע של וידתעמ בחינת לצורך ,במכרז פורטותהמ

 לשנות  מציעל לאפשר כדי בכך היהי שלא ובלבד ההצעה לבחינת הדרושה אחרת פעולה

 חלק  ויהי הבהרותה. אחרים מציעים על הוגן בלתי יתרון ול קלהעני או הצעתו תא

 .מההצעה רדנפ בלתי

 אם , הפגם על גבלילה או בהצעה פלנש פגם תיקון לע להורות רשאית כרזיםהמ ועדת .15.2

 את  תתמשר זו החלטה כי וא המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין יכ מצאה

 .זה זמכר של תכליתו

 מותנית או יגתסומ הצעה .16

עם דרישות ולה בקנה אחד פן שאינו עאותה באואו יתנה ע לא יסייג את הצעתו מצי .16.1

עלם ו להתת אסויגת או מותנימת לפסול הצעה איאוניברסיטה תהיה רשהמכרז. ה

 תנאי, מטעמים שיירשמו.המהסייג או מ

 תכסיסנית הצעה .17

 כי  עולה שלה וחיתשמנ הצעה או לב תום חוסר משום בה שיש או תכסיסנית הצעה .17.1

 .יפסלת – להסבירו ןשנית ומוצק ברור ליכלכ בסיס לה שאין או הפסדית אהי

 בכתחוות דעת שלילית ב פסילה בעקבות .18

אשר עבד בעבר עם  עפסול על הסף מציכות להז שומרת לעצמה את האוניברסיטה .18.1

או השירות  בסטנדרטים של הציוד ו שירותים ולא עמדהאוניברסיטה כספק ציוד א

תינתן  . במקרה זהב עבודתותב על טיו חוות דעת שלילית בכגבירש או שקיימת לנדה

ה יטה לפני החלטתסתה של האוניברדעפה לפי שיקול -בעל זכות טיעון בכתב אולמציע 

 לתנאי זה. סיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמהרבעניין. האוניב סופיתה

 במסמכים האוניברסיטה קניין .19

ן של ה, רז זההסכם למכהמצורפים ל המסמכים לובכניות במכרז זה ייהזכויות הקנ .19.1

אחרת מלבד  הטרמ לשום במסמכים אלו להשתמש רשאי אינו ברסיטה. המציעהאוני

 .זה יכת הצעה למכרזרע
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 טולבי .20

 המציעים . כרזהמ את לבטל, המכרז של שלב בכל, תרשאי היהת אוניברסיטהה .20.1

 .המכרז טולבי בשל חיוביים יםויפיצ או אכיפה של סעד על בזאת ריםמוות

 זמכי המכרעיון  במס .21

 סבור יעמצו במידהלכן,  .זוכהה ההצעה במסמכי יוןע זכותמציעים ל יש ,לדין בהתאם .21.1

עליו  - בהם עיון כל יתאפשר לא כי מבקש  הוא אשר צעתובה חסויים חלקים םניש כי

חייבת  נהת בקשתו, ואיעדת המכרזים תשקול את מסמכי ההצעה, וולפרטם במסגר

  לקבלה. 

ימנע ממנו,  יים בהצעתו, יסעיפים חסוויציין  כי במידהל המציע לקחת בחשבון ע

 .בהצעות המתחרות יפים המקביליםסעזכות העיון לעיין בבמסגרת 

  .חסוי פרט בגדר אינהעל כל פרטיה  המחיר הצעתלעיל,  21.1האמור בסעיף מרות ל .21.2

 תוצאות המכרזפרסום  .22

באתר  ם הזכייההמכרז, שם הזוכה וסכוות כות לפרסם תוצאהזרסיטה שומרת האוניב .22.1

 זה. הווה הסכמה לפרסום הגשת ההצעה מ כרזים שלה.המ

 שיפוט סמכות .23

 המשפט  לבתי נתונה זה במכרז שעלתה נהבתובע לדון דיתעהבל השיפוט ותמכס .23.1

 . אביב תל במחוז המוסמכים
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 ים נפרדים: חים שמופיעים בקבצנספ

 והתקשרות ונספחיה הסכם -למכרז נספח א' 

 נספחיהההצעה ו חוברת -ספח ב' למכרז נ

 ובטחון לקבלנים ולספקים.בטיחות נוהל  -נספח ה' להסכם 
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 נספח ג' - נוסח שאלון בדבר שביעות  רצון

 {ימולא ע"י המזמין{
 

       : בודההע /הפרויקט שם

 

 
 

 : הערכה

 ביותר הנמוך יוןהצ – 1

 ותרבי הגבוה הציון – 100

 

             : תהערו
             

 

 סה"כ (10עד  1-ציון )מ אחוז כהם הערתחו

איכות הצוות 
איכות ו מקצועי/ההנדסי

  ודההעבביצוע 

30%   

עולה עם המזמין ועם שיתוף פ
בפרויקט,  ריםגורמים אח

 נוייםגמישות לשי

15%   

   15% יותושירותנות זמי

מידה ע, הול לוחות זמניםינ
 ( יםם )ובלחצבזמני

15%   

, שבונותהגשת החאופן ו זמני
 יתוחי מחירנחישובי כמויות ו

10% 

 

  

הקפדה על הוראות הבטיחות 
על נהלי והקפדה  בעבודה

 המזמין.הבטיחות של 

15%   

   100% סה"כ
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 פן עדכונו ואוימוש , אופן השורומק  -בר אילן"  -  קלדמחירון "  - 'ד ספחנ

 "ן דקל "בר אילןמחירו .1

, לרבות לתיאגר הקבלנים הממשמשמש את משרדי הממשלה ואת מ מחירון חברת דקל

 במחירון.ים המפרטכולות ותים(, המבואות, ההמוקדמות )למעט המקדמ

 ים של דקל שהמחיריםוציורכב ממחירון השיפש "אילן-מחירון "ברכרז יוכן בדקל המלצורך 

בנוסף יכיל את הסעיפים החסרים  ,גבוהים יותר(הקטנה )מחירים  פי הכמותלבו הינם 

 לןיאוניברסיטת בר אובנוסף סעיפים ייחודיים ל, קלל דם ממחירון בניה שבמחירון השיפוצי

חד ו מחיר אישנ -ת יובניה ותשתמחירון דקל בם שמקורם סעיפי (אשנקבע מר ר היחידהמחי)

 חמחירים תלויי כמות יילקאם יש שני  -ים שיפוצקל מחירון דבסעיפים שמקורם  עיף.לס

 .המחיר היחיד חילקיף ילסעואם יש מחיר אחד , צוע הקטנהיהבהמחיר המתייחס לכמות 

המציעים שיתנו ה . ההנחההנחה אתציעים מה ו יתנוירון עליהינו המח בר אילן -דקל  מחירון

 רטים לכל סעיף במחירון.ומפה הרי היחידלמחי חסייתת

ילן אינו מצורף למסמכי המכרז אך הינו חלק בלתי נפרד בר א-מחירון דקלר בזאת שמובה

י משרדכך בול לעשות נ"ל יכהמעוניין לצפות במחירון האלי נציכרז זה. מציע פוטממסמכי מ

 .מראש עם עורך המכרזפי תאום  עלרסיטה האוניב

ג דקל יקבע מהו , נציילןבמחירון דקל בר אלים/ טעויות פום כין סעיפיסתירה בה ותהי במידה

 המחיר הנכון לסעיף.

 יעודכנו אילן לבר יםיייחודה םיהסעיפ וגם את קלד נימחירו את כוללה בר אילן -דקל  חירוןמ

 .לחירוני דקבמ והגיםהנ עדכוןה למועדי בהתאם לתקופה תאח

 זה הסכם על. "ראשי קבלן" חיריכמ ויחשבו יםסופיהם  המחירים במאגר הנקובים המחירים

 ראשי קבלן רווח בגין השונות למלאכות מחיר לתוספת המאגר עורכי המלצות ויחול לא

 מחירון דקל.גר במא' ג בנספח טיםהמפור

 לפי תוספות: ןבגי וספותת עליהם יתוספו אול ופייםס המחירים במאגר הנקובים המחירים

, ילופע וכלסמא במבנה עבודות לביצוע פותוסת ,והפיתוח הבניה של הכולל למחיר אזורים

, טניםק בהיקפים ובניה תחזוקה שיפוצים לעבודות עבודה היקף בגין תותוהפח תוספות

 עבודה שעות יןבג תוספת תשולם לעיל מורהא אף על. בטחוני סיווג עם יהבנ לאתר תוספת

 .דקל ירוןחמ רבמאג' ג לנספח התאםב וחגים שבתות, לילה, ערב כגון ותשגרתי ינןשא
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 גשת חשבונותהוות ית כתב כמויבעת בני ריגים ותוספותח .2

( בר אילן דקל ןרוחיבמ מופיעים ינםא אשר לסעיפים תוספות או סעיפים) חריגים סעיפים •

 יוכל קבלן. החריגים םלסעיפי םמחירי וחנית יבצע המזמין כמויות כתב הכנת בעת –

 חירמ קביעת על בכתב נימוק י"ע יןזממהמ הכמויות כתב לתמקב ימים 3 תוך ערלער

 לתקב טרום חירהמ תא ולשנות הקבלן ערעור את לקבל יכול זמיןהמ. החריג ףהסעי

 בלקי לא. (אלף 60ודות מעל )לעב הלעבוד התיחור או בשלב( לףא 60)לעבודות עד  ודההעב

 המזמין והחלטת, יןהמזמ שקבע ירהמח עם ימשיך תהליךה ,הקבלן ורערע את ןהמזמי

 הסעיף  וספתה על ולהמליץ לדקל לפנות יוכל, המזמין של דעתו שיקול לפי. סופית יהתה

 במכרזי נפוץ אינו לדעתה אם סעיפים להוספת תמתחייב דקל אין. הבאה ורהמהדב, החסר

 .הכמויותבכתב  96לפרק סו אלו ייכנסעיפים חריגים  .בניה

ו א ו בתיחורילן ולא נכללא ברסעיפים שמופיעים במחירון דקל } ותכמויספת לכתב התו •

בחשבון  גיש הקבלןשי  אלף({ 60-של פחות מ דות בהיקףו)בעב יחורללא ת הכמויות בכתב

 התיחורכמויות או תב הבניית כ נו נשלפו הסעיפים בעתממירון דקל בר אילן ממחיהיו 

התאם להנחת הבסיס וללא ב בחשבון 98נסו לפרק יכי פים אלוסעי. ים(התקיכל ש)כ

 .קיים()ככל שהת חורתיה הנחת

( בר אילן דקל ןרוחיבמ מופיעים אינם ראש סעיפיםל ספותתו או יפיםסע) יגיםחר יםפסעי •

 החריגים יפיםלסע מחירים ניתוח יבצע הקבלן ,חשבון על ידי הקבלןהגשת ה בעת –

 יוכל ע מחיר אחר, הקבלןוקב יתוח המחיריםנ את המזמיןלא קיבל אם . מיןהמזור לאיש

 ערעור את ללקב ליכו המזמין. המזמין י"ע עהמחיר שנקב מקבלת ימים 3 וךת ערלער

 ירהמח עם ימשיך תהליךה, הקבלן ערעור את המזמין קיבל לא .המחיר את ולשנות הקבלן

 לפנות לוכי ,המזמין של דעתו שיקול ילפ. סופית תהיה המזמין תוהחלט, המזמין שקבע

 הוספתל מתחייבת לדק אין. הבאה הורבמהד, החסר הסעיף הוספת על ולהמליץ לדקל

 בחשבון. 99ו לפרק סעיפים אלו ייכנס .בניה במכרזי וץפנ ינוא לדעתה אם סעיפים

 הבהרות .3

ת הוצא םיואו ל ן נכון לזמן התיחורהמעודכ בר אילן -מחירון דקל  יתומחרו לפי תהעבודו •

  .חורתין כאשר איהזמנה 

ודות בפות בגין ערים למעט תוסחיהמג' של מאגרי מור בחלק לא ישולמו תוספות כא •

 .יןמי המזשאושרו ע" ערב/לילה

ת המחירים אלא לעבודו בלן ראשי בחלק ג' של מאגריולמנה תוספת בגין אחוז קלא תש •

מהיקף  6%תהיה  במקרה זהם התוספת שתשול. י המשנהשהמזמין קבע/הכתיב  את קבלנ

 המשנה. קבלני/דה של קבלןבוהע

 הקבלן.חייב את החוק משכל עבודה עבודה באתר בל נהים מינוי מכוללהמחירים  •

     


