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 3/22קול קורא מס'     מס' קול קורא

 )נגרות(   מעבדותריהוט רשימת מציעים בתחום  הקמת מהות ההתקשרות 

 כללי

שאלות ובקשות  
 הבהרה 

ז' באדר )  3.202201.ליום    עדהפנות,  שאלות ובקשה להבהרות ניתן ל
 . Michrazim.log@biu.ac.ilלדוא"ל:  (ב' תשפ"ב

 

הגשת מועמדות  
 להיכלל ברשימה

 לוח זמנים -

דגשים  -
לאופן 

 ההגשה 

 בצהריים   12:00בשעה ( כ"ד באדר ב' תשפ"ב) 3.202272.עד ליום   .א

הצרופות   כלהגשת  באמצעות   .ב עם  יחד  ומלאים,  חתומים  הטפסים 
סגורה במעטפה  המכרזיםל  -  הנדרשות,  במחלקת    תיבת  הממוקמת 

בנין  מכרז והתקשרויות,  קומה  408ים  בר ,  209חדר  ,  2,  אוניברסיטת 
  גן.  -אילן, רחוב מקס ואנה ווב, רמת

 

בלבד. .ג האנגלית  או  העברית  בשפה  תוגש  נספחיה  על    הגשת   הבקשה 
 .הקורא  קולה תנאי לכל הסכמה במאגר הינה להיכלל בקשה

מסמכי הקול  
 הקורא 

 מיקום  -

 

א המלאים זמינים, ללא עלות, באתר האינטרנט של מסמכי הקול הקור
בכתובת:     http://logistics.biu.ac.il/michrazimהאוניברסיטה 

http://tiful.biu.ac.il/michrazim 

בק .ד הוראות נוספות  ותקינות  הסף  בתנאי  מבקש  כל  עמידת  תבדוק   שתו.  האוניברסיטה 
 

לגבי    ברשימה יכללו אך ורק מבקשים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים .ה
שנקבע    איכותהלפחות במדד    75, ואשר קיבלו ציון עובר של  תחום כלשהו

 . האיכות מפורט במסמכי הקול הקורא( )מדד

   . ו

המאגר,  כ .ז המשך  על  שיוחלט  לשנה  כל  אחת  ייעשה  הרשימה  עדכון 
 עשה בהתאם לדין. בהתאם לפרסום מתאים וניהולו יי

  .ח

תנאי 

 סף 

 

 

 תנאי סף כלליים 

 

המבקש הינו גוף משפטי מאוגד בישראל, הרשום ברשם הנוגע בדבר   .א
יחיד   או   רשם השותפויות(,  רשם החברות,  ישראלי,    -)כגון:  אזרח 

   הרשום במע"מ 
גופים   .ב עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  בכל  מחזיק  המבקש 

 , כשהם תקפים.1976-ציבוריים, התשל"ו

mailto:Michrazim.log@biu.ac.il
http://logistics.biu.ac.il/michrazim
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תנאי סף  
 מקצועיים 

) .א ארבע  הצעות, 4במהלך  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים   )
המבקש ביצע עבור ארגונים ומפעלים העוסקים במחקר, לפחות עשר 

תואם, 10) משרדי  ריהוט  גם  זה  ובכלל  למעבדות  נגרות  עבודות   )
סוגי עבודות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ב'   7הכוללים לפחות  

 - מכלל עבודות הנגרות שמציג המבקש

)בנץ' 1) אמצע  יחידת  "טרספה"  עשויים  רטובים  עבודה  משטחי   )
מרכזי(עם מדפים תלויים דו צדדיים/ משטחי עבודה רטובים צמודי  

" או רגלי "ג" או רגלי גישטעל  Cקיר/עצמאיים  מונחים על גבי רגלי " 
 כולל פסי שרות;  -

 ( ארוניות ניידות למשטחי עבודה רטובים; 2)

 ( ארונות תלויים בעלי דלתות זכוכית או אטומות; 3)

 ( ארונות אחסון כימיקלים;4)

 ( מנדפים כימיים תקניים; 5)

 ( יחידות כיור הכוללות משטח טרספה/נירוסטה משטחי ייבוש;6)

 ( מדפי מתכת/טרספה תלויים על גבי יוניסטרטים;  7)

 ( שולחנות ומשטחי שיכוך מסוג "פיגום";   8)

 ( ברזים ומשטפות עיניים;   9)

 ( ריהוט משרדי לחוקרים עשוי סנדביץ מצופה פורמייקה או אחר 10)

 ן: על המבקש לעמוד בתנאי שלהל

( )3שלוש  עשר  מבין  לפחות  מהשלוש(  אחת  )כל  עבודות   )10  )
מ פחת  לא  עבודה  כל  היקף  לעיל,  ג'  בסעיף  המוצגות   -העבודות 

 ₪ )לא כולל מע"מ(. 150,000

( שנים לפחות בביצוע סוגי עבודות הנגרות  5למבקש ותק של חמש ) .ב
 המפורטים בסעיף ג' לעיל. 

  3,000,000  -פחת מ   למבקש מחזור כספי שנתי )כולל מע"מ( שלא .ג
 . 2020 -ו ₪2019 בכל אחת מהשנים 

 


