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 21/21 מספר המכרז

 הקמת רשימת קבלני מסגרת לביצוע עבודות במקצועות שונים שם המכרז 

לוחות 
זמנים  
 למכרז 

 16.11.2021 המכרז פרסום מועד

12:00בשעה   30.11.2021 מועד אחרון לשאלות הבהרה  

  הצעות להגשת אחרון מועד
12:00בשעה   22.12.2021 המכרזים לתיבת  

 30.3.2022 ההצעה תוקף

תנאי  
 סף

 כללי 

העונים   .1 מציעים  רק  להשתתף  רשאים  הגשת  במכרז  במועד 
מציע או הצעה  התנאים המפורטים בפרק זה להלן.    כל על    ההצעה 

 .יפסלו –שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים

תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.   .2
בארגון של המציע, בבעל מניות או    קשורקיום תנאי סף בתאגיד  

 בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.  

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.  .3

 תנאי סף כלליים 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום   .4
 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ.  -המאוגד כדין בישראל או יחיד 

גופים  המציע   .5 עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק 
התשל"ו על  1976-ציבוריים,  תקף  אישור  )א(  תקפים:  כשהם   ,

  1ב 2ב ולסעיף  2ניהול ספרים כדין; )ב( תצהירים בהתאם לסעיף  
התשל"ו ציבוריים,  גופים  עסקאות  תואם  1976-לחוק  בנוסח   ,

 בחוברת ההצעה )נספח ב' למכרז(.  2- ו 1לנדרש בנספחים  

 
 
 
 
 
 
 

 תנאי סף מקצועיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבלני סיווג

  בהתאם במועד האחרון להגשת הצעות,    רשום  קבלן  להיות  המציע  על
  קבלנים   סיווג)  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות
פי    לפחות,  וסוג  ענף  סיווג   בקבוצת,  1988-ח" תשמ(,  רשומים על 
 .  מקצוע /סל  לכלבטבלה הבאה   המפורט

 סיווג  קבוצה ענף סל/ מקצוע #

 1 א' 160 חשמל תחזוקה  ( 1)

 3 א' 160 חשמל  ( 2)

)נדרשים  פיתוח  ( 3)
 1 ג' 200 סיווגים(  3

 1 א' 111 וגם              

 1 ב' 132 וגם              

 2 ב' 170 מיזוג אוויר ( 4)

 לא נדרש  צבע ( 5)

מסגרות  ( 6)
 לא נדרש  אלומיניום 

 לא נדרש  מסגרות ( 7)

 לא נדרש  איטום ( 8)
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 המשך תנאי סף מקצועיים 
 
 
 

 המציע ניסיון

  הצעות   להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים (  3)  שלוש  במהלך
  שאינה)עבודה    ציבור  במבני  עבודות(  3)   שלוש  לפחות  ביצע  המציע

  הוא   אליו  המקצועי  בתחום(,  משותף  בבית  או  פרטי  מגורים  בבית
 .למטה בטבלה המוגדרים  המינימליים בהיקפים, הצעה מגיש

"מ(  מע)כולל   כספי היקף מקצוע /סל
 עבודה  לכל

 "ח ש אלף 70 תחזוקה   חשמל(   1)

 "ח ש אלף  300 חשמל (   2)

 "ח ש אלף  250 פיתוח (  3)

 "ח ש אלף  150 אויר  מיזוג(  4)

 "ח ש אלף 50 צבע (  5)

 אלף ש"ח  60 אלומיניום   מסגרות( 6)

 "ח ש אלף 50 מסגרות ( 7)

 "ח ש אלף 60 איטום(  8)
 

 עיון במסמכי המכרז 

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף  
, והן בקמפוס   https://tiful.biu.ac.il/michrazimבכתובת:  תפעול

,  408האוניברסיטה ברמת גן, במשרדי יחידת מכרזים, בבניין מס'  
 בתיאום מראש. 209חדר מס' 

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני,  
מיום   יאוחר  ולא  ההבהרות  הליך  סיום  בשעה    22.12.2021לאחר 

ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,    12:00
 .209, חדר מס' 408בבניין מס'  


