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 29/22 מספר המכרז 

 שם המכרז 
קבלני מסגרת לאספקה והתקנת    -להקמת רשימת מציעים 

 תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן 

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 9.11.2022 מועד פרסום המכרז 

12:00בשעה  .20221123. מועד אחרון לשאלות הבהרה   

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים 
12:00בשעה  .20221212.  

 )כולל(  30.3.2023 תוקף ההצעה 

תנאי 

 סף 

 כללי

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

  במציע   להתקיים  צריכים  למציע  המתייחסים  הסף  תנאי .2
 בבעל,  המציע  של  בארגון  קשור  בתאגיד  סף  תנאי  קיום.  עצמו
 . הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא  אחר גורם בכל או מניות

 .  במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .3
 

 תנאי סף כלליים 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד   .1
אזרח ישראלי, הרשום   -בישראל או יחיד  רשום המאוגד כדין  

 במע"מ. 
גופים   .2 עסקאות  חוק  לפי  הבאים  באישורים  מחזיק  המציע 

, כשהם תקפים: )א( אישור תקף 1976-ציבוריים, התשל"ו
לסעיף   בהתאם  תצהירים  )ב(  כדין;  ספרים  ניהול  ב  2על 

,  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2ולסעיף  
לנדרש תואם  ו1ד')3בנספחי    בנוסח  )נספח  2ד')3  -(   )3  

 למכרז(. 
 

 

 

 

 

 תנאי סף מקצועיים 

 

 

 

 

 

 

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק  .1
שנים רצופות לפחות עד למועד האחרון להגשת הצעות   3של  

בביצוע פרויקטים לאספקה והתקנת ציוד תקשורת באתרים 
 מגוונים.   

בעל    .2 להיות  המציע  על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 
( שלושה  של  והשלמה  בביצוע  בתח3ניסיון  פרויקטים  ום ( 

מתקני תקשורת, אשר כללו )במצטבר לכל הפרויקטים יחד(   
פאנלים  אופטיים,  סיבים  כבילה,  הבאים:  הרכיבים  כל  את 
ואחזקת מתקני תקשורת,  ניהול, מחברים, מגשרים  ויחידות 

 העונים לתנאים המצטברים הבאים:
  500,000-ההיקף הכספי של כל התקשרות לא פחת מ .א

 ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה. 
ביצוע האספקה וההתקנה של המתקנים הושלם במהלך  .ב

האחרון    5 במועד  שמסתיימות  האחרונות,  השנים 
 להגשת הצעות למכרז.  
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מתקני   עבודות  שכל  נדרש  לא  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 
התקשורת בוצעו בפרויקט אחד או עבור לקוח אחד, אך נדרש 
התקשורת   מתקני  עבודות  סוגי  כל  את  ביצע  שהמציע 

 ם בתנאי הסף בנושא הניסיון. המפורטי
 רישיונות .3

ו/או   240לקבלן יש רישיון להנחת כבלי תקשורת סיווג   .א
160   . 

בהתאם  .ב הקבלנים  ברשם  רשומה  חברה  הינו  הקבלן 
בסעיף   המסתיימות   3-בא'  לנדרש  האחרונות  השנים 

 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
 ע וח אדם של המציכ .4

לפחות   .א יש  אצלו    10למציע  עובדים  אשר  טכנאים 
שנים לפחות בתחום פריסת   3כשכירים בעלי ניסיון  של  

העובדים  לאחד  ולפחות  פאסיבית,  תשתיות תקשורת 
 תהא תעודת חשמלאי מוסמך למתח נמוך. 

כוח האדם יהיה בעל הכשרה בתחום התקנת תשתיות 
 כנדרש במכרז.    

 רש מהמציע  מחזור הכספי הנד .5
כתנאי מוקדם להשתתפותו במכרז, על המציע להיות בעל מחזור 

של   מינימאלי  שנתי  מהשנים    1,000,000כספי  אחת  בכל   ₪
 . 2021-ו  2020, 2019הקלנדריות 

 עיון במסמכי המכרז 

 

 האינטרנט  אתרמ   המכרז  מסמכי  את  להוריד   המציעים  באפשרות
 . למכרז המענה הגשת או/ו  עיון לצורך, האוניברסיטה של

 בר  אוניברסיטת  במשרדי  גם  אפשרי  המכרז  במסמכי  חינם  עיון
 השעות   בין'  ה  עד'  א  בימים,  209  חדר,  408  בבניין,  גן  רמת,  אילן

 (. 03-03-5318552: בטלפון מראש בתאום) 09:00-13:00

 

 ך הבהרות הלי

מיום   יאוחר  לא  המכרז  לעורך  לפנות  המציעים  באפשרות 
לצורך העברת   12:00בשעה  )כ"ט חשון תשפ"ג(    23.11.2022

והתייחסויות הערות  הבהרה,  תבוצע   שאלות  הפנייה   למכרז. 
 .המפורט בגוף המכרז  על פי  michrazim.log@biu.ac.il  למייל

 .מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 אופן הגשת ההצעות 

 

זיהוי  ללא  וחתומה,  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  את 
  12.12.2022  מיוםחיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר  

ולהניחה בתיבת  בצהריים    12:00בשעה  (  גתשפ"  כסלו  ח)י"
גן,   ברמת  האוניברסיטה  בקמפוס  מס'  המכרזים  ,  408בבניין 

 . 209חדר מס' 
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