מספר המכרז

26/18

שם המכרז

השלמת רשימת קבלני מסגרת במקצוע :פיתוח

מועד פרסום המכרז

19.12.2018

מועד כנס קבלנים
מועדי
המכרז

 27.12.2018בשעה 10:00

מועד אחרון לשאלות הבהרה

1.1.2019

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים

 10.1.2019בשעה 12:00

תוקף ההצעה וערבות המכרז

תנאי סף כלליים

מעמדו המשפטי של המציע

30.4.2019
 .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.
 .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.
על המציע להיות יחיד שהוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום
בישראל על פי דין.
על המציע להיות קבלן רשום בשלוש ( )3השנים שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעה לפחות ,בקבוצת סיווג ענף וסוג לפחות על
פי המפורט בטבלה הבאה ,בהתאם לתקנות רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח.1988-

תנאי
סף

ענף

קבוצה

סיווג

מקצוע
פיתוח (נדרשים  3ענפים)

111

א
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וגם

132

ב

1

וגם

220

ב
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סיווג קבלני

 .1על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע עבודות פיתוח כקבלן רשום
בסיווג הנדרש בסעיף לעיל ,במהלך שלוש ( )3השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת הצעות ,על פי ההיקפים המינימליים
המוגדרים בטבלה למטה.
ניסיון ואיתנות פיננסית

 .2היקף עבודות הפיתוח שביצע המציע (כולל מע"מ) לא פחת
מהשיעור המפורט בטבלה למטה ,בכל אחת מהשנים ,2015
 2016ו.2017-

1

תנאי
סף
השתתפות בכנס
(המשך)
קבלנים

על נציג מטעם המציע להשתתף בכנס שהאוניברסיטה תקיים ,ביום י"ט בטבת
תשע"ט ( )27.12.2018בשעה  .10:00מקום מפגש  -בניין  408חדר  204בקמפוס
האוניברסיטה ברמת גן.

ערבות מכרז

על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף
 7.1בתנאי הסף.

אישורים על ניהול
ספרים כדין

על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו.1976-

עיון במסמכי המכרז

ניתן לעיין חינם במסמכי המכרז ובמחירון דקל-בר אילן בתאום מראש .עיון
במסמכי המכרז ובמחירון דקל בר אילן באוניברסיטת בר אילן ,רמת גן ,בבניין
 ,408חדר  ,209בימים א' עד ה' בין השעות ( .09:00-13:00טלפון לתאום03- :
.)5318552

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני ,לאחר סיום
הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  10.1.2019בשעה  12:00ולהניחה בתיבת
המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,בבניין מס'  ,408חדר מס' .209
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