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סוג המכרז

פומבי חד-שלבי

שם המכרז

שירותי תכנון וייעוץ בתחום הבטיחות

מועד פרסום המכרז

19.7.2018

מועד אחרון לשאלות הבהרה

29.7.2018

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה וערבות המכרז

 8.7.2018בשעה 12:00
30.11.2018
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד
הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן
במלואם .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים –
יפסלו.

כללי

 .2תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע
עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד קשור ,בארגון של המציע,
בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי
הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.

מעמדו המשפטי של המציע

 .4על המציע להיות גוף משפטי מאוגד בישראל,
הרשום ברשם הנוגע בדבר (כגון :רשם החברות,
רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה
 .5המציע יעמוד בדרישות הבאות בקשר ליועץ הבטיחות
המיועד:

תנאי
סף

א .יועץ הבטיחות המיועד הינו מהנדס רשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים בענף מקצועות מיוחדים
מדור להנדסת בטיחות.

ניסיון מקצועי

ב .יועץ הבטיחות המיועד עסק בפועל בעבודות תכנון
וייעוץ בתחום בטיחות אש ב 5 -השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות.
(הערה :תשומת הלב כי המציע לא יהיה רשאי להחליף
את יועץ הבטיחות ,שפרטיו ננקבו בהצעתו במענה לתנאי
סף זה ,באחר – אלא בהסכמה מראש ובכתב של
האוניברסיטה ובלבד שיועץ הבטיחות המחליף עונה
בעצמו על מלוא הדרישות בתנאי סף זה .לא נמצא יועץ
בטיחות אחר לשביעות רצון האוניברסיטה ,תהיה
האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לידי גמר ,בלי
שהדבר יחשב כהפרתו).

 .6המציע תכנן במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות 3 ,מתקנים במבני ציבור חדשים
שהושלמו או הנמצאים בביצוע וכוללים שטח מעבדות.
"מתקן" בסעיף זה משמעו מערכת/ות הכוללת/ות
הנחיות ותכניות לבטיחות מבנה ,ומערכת בטיחות מפני
אש לרבות מערכות ספרינקלרים ,מערכות גילוי וכיבוי
אש ,פתחי עשן ,דלתות מילוט ,שילוט ,ומוצרים נוספים,
על פי תיקני הבטיחות ועוד.
"מבנה ציבור" בסעיף זה משמעו כהגדרתו בחוק התכנון
והבנייה.
"מעבדה" בסעיף זה משמעותה מקום בו מבצעים
בדיקות ,דגימות ,אנליזות ,ניסויים ,מחקר או פיתוח,
הדרכה ,לימוד או הוראה תוך שימוש בגורמים מסוכנים.
כל מתקן יעמוד בדרישות המצטברות הבאות:

תנאי סף
(המשך)

אישורים על פי חוק עסקאות
גופים צבורים תשל"ו  1976-על
ניהול ספרים כדין

א.

יועץ הבטיחות המיועד בסעיף  7.1שימש כיועץ
הבטיחות בתכנון המתקן.

ב.

שטח מבנה הציבור החדש שבו תוכנן מתקן אחד
לפחות ,שווה או עולה על  3,500מ"ר.

ג.

סך שטח המעבדות שתוכנן בשלושת המתקנים
המוצגים לא פחת מ 1500 -מ"ר.

ד.

תכנית בטיחות של מתקן אחד לפחות הוגשה
לכב"א.

על המציע להחזיק 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 2ב'( )1ו2 -ב'(.)2

עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר
האינטרנט של האוניברסיטה ,לצורך עיון ו/או הגשת המענה
למכרז .עיון חינם במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי
אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,בבניין  ,408חדר  ,209בימים
א' עד ה' בין השעות ( 09:00-13:00בתאום מראש בטלפון:
.)03-5318552

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי
חיצוני ,לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום
 8.7.2018בשעה  12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס
האוניברסיטה ברמת גן ,בבניין מס'  ,408חדר מס' .209

