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סוג המכרז

פומבי חד-שלבי

שם המכרז

עבודות שיפוצים בבניין לוננפלד ( - )205מעבדת צב"מ

מועד פרסום המכרז

26.7.2018
 2.8.2018בשעה 10:00

לוחות
זמנים
למכרז

מועד סיור קבלנים
מועד אחרון לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה וערבות המכרז

נקודת המפגש לסיור היא בבניין  212קומה  ,1חדר ישיבות בספריית
מדעי החיים בקמפוס ר"ג.

7.8.2018
 16.8.2018בשעה 12:00
29.11.2018
 .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.
 .4המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם הנוגע
בדבר (כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או עוסק מורשה.

תנאי
סף

תנאי סף כלליים

 .5המציע מחזיק 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 2ב1
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם
לנדרש בנספחי 3ב'( )1ו3 -ב'(.)2
 .6על המציע להשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום כ"א אב
תשע"ח ( )2.8.2018בשעה  .10:00נקודת המפגש לסיור היא
בבניין  212קומה  ,1חדר ישיבות בספריית מדעי החיים בקמפוס
ר"ג.
ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף.
 .7על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים
המנויים בסעיף .6.4.1

 .8המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969-בקבוצת סיווג ג' ,ענף ( 100ענף
ראשי :בנייה) ,סוג  1לפחות ,בהתאם לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח-
.1988

תנאי סף מקצועיים

 .9המציע השלים את ביצועם של שלושה ( )3פרויקטים לפחות ,של
עבודות שיפוצים כקבלן ראשי ,במהלך חמש ( )5השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות .היקפו הכספי של כל פרויקט לא
פחת מ 1.5-מיליון ( ₪כולל מע"מ).
 .10פרויקט אחד לפחות מבין שלושת הפרויקטים בסעיף  9בוצע
במעבדה הכוללת לפחות את האלמנטים הבאים )1 :מנדפים; )2
צנרת גזים;  )3מערכות מיזוג אוויר ,אוורור ונידוף.
 .11למציע מחזור כספי שנתי שלא פחת מ 5 -מיליון ( ₪כולל מע"מ),
בכל אחת מהשנים  2016ו.2017-

תקופת ההתקשרות

הזוכה ישלים את ביצוע העבודות תוך שישה ( )6חודשים קלנדריים
ממועד קבלת צו התחלת עבודה ,הכל בהתאם לנספח לוחות הזמנים
ואבני דרך לביצוע המצורף כנספח לחוזה .צו התחלת עבודה יינתן
בסמוך לחתימת הסכם ההתקשרות בתום ההליך המכרזי.

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 09:00-13:00
(בתאום מראש בטלפון.)03-5318552 :
התכניות המסומנות כנספח ב' לחוזה אינן נמצאות באתר
האינטרנט .מציע המעוניין לעיין בתכניות יפנה במייל לכתובת
 michrazim.log@biu.ac.ilוהתכניות יישלחו אליו במייל.

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  16.8.2018בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,
בבניין מס'  ,408חדר מס' .209

