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מספר המכרז

15/22

סוג המכרז

פומבי ,דו-שלבי

שם המכרז

אספקת מערכות בקרת כניסה לאוניברסיטת בר-אילן בקמפוס רמת
גן

היחידה המפרסמת

אגף התפעול – המחלקה לביטחון ,בטיחות ואיכות הסביבה

מועד פרסום המכרז

16/6/2022

מועד אחרון לשאלות
הבהרה
לוחות מועד כנס מציעים
זמנים (חובה)
למכרז מועד אחרון להגשת
הצעות לתיבת
המכרזים
תוקף ההצעה וערבות
המכרז

 4/7/2022בשעה 12:00
 7/7/2022בשעה 10:00
 28/7/2022בשעה 12:00
( 31/12/2022כולל)
.1

כללי

.2

.3
.1
תנאי
סף

.2
מעמדו המשפטי של
המציע
.3
.4
ניסיון המציע

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה
על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם
עומדים בכל התנאים המפורטים – ייפסלו.
תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע בעצמו .קיום
תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם
אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות תאגיד רשום
המאוגד כדין בישראל או יחיד  -אזרח ישראלי ,הרשום במע"מ
המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-כשהם תקפים( :א) אישור תקף על ניהול ספרים כדין;
(ב) תצהירים בהתאם לסעיף 2ב ולסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם לנדרש בנספחי 2א'( )1ו-
2א'(.)2
המציע הינו מפיץ  /משווק מורשה של המערכות המוצעות במסגרת
הצעתו למכרז.
על המציע להיות בעל ניסיון באספקת מערכות משולבות לבקרת
כניסת רכבים והולכי רגל והתקנתן בהתאם לדרישות הבאות
במצטבר:

אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר) | רמת גן ,מיקוד  | 5290002ישראל
Bar-Ilan University (RA) | Ramat-Gan, 5290002 | Israel

מחלקת רכש,
התקשרויות ומכרזים
יחידת המכרזים

א.
ב.

המערכות סופקו והותקנו ל 3-לקוחות לפחות ,במהלך 3
השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות.
כל מערכת כללה את הרכיבים הבאים לפחות:
( )1מערכת  LPRהכוללת  4מצלמות לזיהוי רכבים בלפחות
 2נתיבים שונים.
( )2מערכת דלתות  /סבסבות גבוהות לכניסת הולכי רגל
הכוללת לפחות  5כניסות שונות.
( )3מערכת שו"ב (תוכנה) הכוללת את הפונקציות הבאות,
במצטבר ל 3-הפרויקטים המוצגים כמענה לתנאי הסף:

−
−
−
−

תנאי
סף

כוח האדם של המציע

עמידה בחוק עסקאות
גופים ציבוריים
ערבות מכרז

תשלומים
התממשקות למערכות מידע ארגוניות
דפי נחיתה

רישום וניהול משתמשים
( )4למערכת סופקו שירותי תחזוקה ע"י המציע.
 .5מנהל פרויקט
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מעסיק של
מנהל פרויקטים להקמת מערכות בקרת כניסה.
על מנהל זה להיות בעל ניסיון בניהול  3פרויקטים לפחות בהיקפים
דומים להיקף הפרויקט הנדרש במכרז זה.
 .6צוות פיתוח
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מעסיק של צוות
פיתוח המונה  3עובדים ובעלי ניסיון של שנה אחת לפחות בפיתוח
מערכות שו"ב לבקרת כניסה – כמוצעת במכרז.
 .7צוות תמיכה ושירות
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מעסיק של צוות
תמיכה ושירות הכוללים אנשי מקצוע בתחומי התוכנה ,החומרה
והאמצעים המרכיבים את המערכת.
 .8מוקד שירות לטיפול בתקלות תוכנה וחומרה
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להפעיל מוקד שירות
לקבלת הודעות על תקלות ,ולתפעול שירותי התחזוקה והתמיכה
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל הדרישות
והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
על המציע לצרף ערבות מכרז בגובה  ₪ 100,000שתהיה בתוקף עד
ליום ( 31/12/2022כולל) ,בהתאם לתנאים המפורטים בכתב המכרז.
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השתת
פות
בסיור
מציעי
ם
עיון
במסמכי
המכרז

הליך
הבהרות
אופן
הגשת
ההצעות
קישור
להורדת
מסמכי
המכרז

על מציעים המעוניינים להשתתף בהליך להשתתף בסיור מציעים במסגרתו יסיירו בשערים
ובאתרים הרלוונטיים.
פרטי הסיור – מועד ומיקום מפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .במכרז.
הצעת מציע שלא ישתתף בסיור תיפסל
באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של האוניברסיטה לצורך עיון
ו/או הגשת מסמכי המכרז.
עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים באוניברסיטה בקמפוס רמת גן ,בניין
 408חדר  ,209בימים א' ועד ה' בין השעות  9:00ועד  13:00בתיאום מראש ,בטלפון03- :
.7384557
באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום  4/7/2022בשעה  12:00לצורך
העברת שאלות הבהרה ,הערות והתייחסויות למכרז .הפנייה תבוצע למייל
 ,Michrazim.log@biu.ac.ilעל פי המפורט בגוף המכרז.
מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות
ולא יאוחר מיום  28/7/2022בשעה  ,12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה
ברמת גן ,בבניין  ,408חדר .209
על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד האחרון להגשה.
https://biu365my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schward_biu_ac_il/EqF4_9vbvBVIkO5WZoa
4YG4BC0FvidRVoi6lUAvcVpxd3w?e=fjrcyC
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