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 21/16 מספר המכרז

 שירותי תחזוקת דיזל גנרטוריםאספקת  שם המכרז

 תיאור הפעילות המבוקשת
תחזוקת גנרטורים, לוחות פיקוד וסינכרון המופעלים במתקני 

 האוניברסיטה

 (שנים 5כ "בסה)כל אחת  ת בנות שנהתקופו 2ועוד  שנים 3 תקופת ההתקשרות

 רגילמכרז פומבי  סוג ההליך

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 26/12/2016 מועד פרסום המכרז

10:00בשעה  9/1/2017 מועד מפגש מציעים   

12:00בשעה  5/1/2017 מועד אחרון לשאלות הבהרה  

מועד אחרון להגשת הצעות 
 לתיבת המכרזים

12:00בשעה  25/1/2017  

כולל 30/4/2017 וערבות המכרזתוקף ההצעה   

תנאי 
 סף

 תנאי סף כלליים

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

 .יפסלו –המפורטים להלן  התנאים בכל עומדים שאינם הצעה

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

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .במשותף גורמים מספר ידי על הצעה להגיש אין .3

 מעמדו המשפטי של המציע

 על פי דיןיחיד או תאגיד רשום בישראל  המציע להיות על .1

, ומעלה )חשמל( 1-א-160שיון בפנקס הקבלנים בסימול מס' יר .2
רשום על שמו, עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה תקף ו

 .1969 –בנאיות, התשכ"ט 

 איתנות פיננסיתניסיון ו ותק,

 5להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק של  כתנאי מוקדם
לפחות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות באספקת  שנים

שירותי תחזוקה כוללים לדיזל גנרטורים בעלי מאפיינים דומים 
 לגנרטורים נשוא מכרז זה במבני ציבור ו/או מבני תעשייה.

בסעיף משנה זה משמעו, כל מבנה, שאינו  -ני ציבור" "מב
משמש למגורים למעט מבנה חדרי מלונאות, 
ובו מתנהלת פעילות ציבורית רבת נוכחים כגון 
לימודים או אירועים ובו מערכת הזנת חשמל 
על ידי מערכות דיזל גנרטורים קבועות באתר 

 לשעת חירום.

היות בעל ניסיון להשתתפות במכרז, על המציע ל כתנאי מוקדם
, לקוחות מסחריים / ציבוריים לפחות 3 –ל באספקת שירותים 

המסתיימות במועד האחרון להגשת  השנים האחרונות 5במהלך 
 הצעות, בהתאם לדרישות הבאות:

 לפחות. שנים 3משך כל התקשרות  .1

 גנרטורים 10במסגרת כל התקשרות סופק השירות עבור  .2
 לפחות.

להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור  כתנאי מוקדם
)ללא מע"מ( בשנה, בשתיים מתוך השנים  ₪ 300,000עסקים בגובה 

 .2016 -ו  2015, 2014

 

 ניסיון ואיתנות פיננסית .1

לפחות  השנים האחרונות 3להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל וותק של  כתנאי מוקדם 1.1

מהמועד האחרון להגשת הצעות בביצוע פרוייקטים באספקה, התקנה ושירות למערכות 

 מולטימדיה.

 השנים האחרונות 3כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון במהלך  1.1

מהמועד האחרון להגשת ההצעות באספקה, התקנה ושירות למערכות מולטימדיה בתחומים 

 המוגדרים במכרז, בהתאם לדרישות הבאות:

 לפחות. לקוחות 3פעילות האספקה, ההתקנה והשירות בוצעה עבור  1.2.1

 ₪. 150,000הינו  7.1.1ות המינימלי לכל לקוח שהוצג בסעיף גובה ההתקשר 1.2.2

המציע סיפק שירותי תחזוקה לכל אחד ממרכיבי המערכות שסופקו במסגרת הניסיון  1.2.1

 שהוצג בסעיפים לעיל. 

 ₪מיליון  1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי של  1.3

  .1010, 1009, 1008 בכל אחת מהשנים

 ערבות מכרז .1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום 

)כולל( בנוסח המצורף כנספח  6/11/1011שתהיה בתוקף לפחות עד ליום  ₪ 50,000 –שלא יפחת מ 

 למכרז.  א'-3

 אישור על ניהול ספרים כדין .3

להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע 

 , אישור על ניהול ספרים. 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 תשלום עבור מסמכי המכרז .4

₪.  500להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של  כתנאי מוקדם

אם הפסיד או זכה במכרז.  תשלום זה לא יוחזר למציע שהגיש הצעה, בין אם נפסלה הצעתו ובין

או בדוא"ל  03-7384557-לתאום תשלום דמי השתתפות יש לפנות לעורך המכרז ב

michrazim.log@mail.biu.ac.il. 

mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
mailto:michrazim.log@mail.biu.ac.il
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תנאי 
 סף

להשתתפות במכרז, על המציע להיות מפעיל מוקד  כתנאי מוקדם יכולות במתן שירות
 לקבלת פניות ומתן שירות 24/7טלפוני 

₪  15,000 –ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום שלא יפחת מ  ערבות מכרז
 )כולל(. 30/4/2017שתהיה בתוקף עד ליום 

עמידה בחוק עסקאות גופים 
 ציבוריים

חוק עסקאות על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי 
, אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 מס במקור.

 מציעיםכנס 

 .10:00בשעה  8/1/2017מציעים חובה יתקיים ביום כנס 
 רסיטה ברמת גן.בקמפוס האוניב 204, חדר 408בניין  :הכנסמיקום 

הכנס יתקיים סיור בבית המכונות ובאתרים נוספים לפי במסגרת 
 החלטת האוניברסיטה.

 המכרז עיון במסמכי
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף 

 210, חדר 408מכרזים, בבניין יחידת ה, והן במשרדי התפעול
 .עם עורך המכרז בתיאום מראש

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, 
בשעה  25/1/2017לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

 209, חדר 408מכרזים בבניין מס' הולהניחה בתיבת  12:00
על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח 

 האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות.

 


