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 2/21 מספר המכרז

  )קונסטרוקציות(ין תחום הנדסת בניב תכנון וייעוץשירותי  שם המכרז

לוחות 
זמנים 
 למכרז

1.202102. המכרז פרסום מועד  

12:00בשעה  31.1.2021 מועד אחרון לשאלות הבהרה  

 הצעות להגשת אחרון מועד
12:00בשעה  11.2.2021 המכרזים לתיבת  

 31.5.2021 ההצעה תוקף

תנאי 
 סף

 כללי

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

 .יפסלו –הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים

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

 בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף. .3

 תנאי סף כלליים

 בדבר  הנוגע  ברשם  הרשום,  בישראל  מאוגד  משפטי  גוף  הינו  המציע .4
 .מורשה עוסק או(, השותפויות רשם, החברות רשם: כגון)

 גופים עסקאות חוק לפי הבאים באישורים מחזיק המציע .5
 על תקף אישור( א: )תקפים כשהם, 1976-ו"התשל, ציבוריים

 1ב2 ולסעיף ב2 לסעיף בהתאם תצהירים( ב; )כדין ספרים ניהול
בנוסח תואם , 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק

 (.2א')2 -( ו1א')2בנספחי לנדרש 

 תנאי סף מקצועיים

 ציבור מבני בניית של פרויקטים( 2) שני לפחות המציע תכנן .6
 אשר ,אחד כל ברוטו ר"מ 3,500לפחות  של שטחב חדשים
 האחרון למועד שקדמו השנים 10 במהלך הסתיימה בנייתם
 בניית של אחד פרויקט כנןת ובנוסף, למכרז זה ההצעות להגשת

בנייתו  אשר ברוטו מ"ר 3,500לפחות בשטח  חדש ציבור מבנה
 האחרון למועד שקדמה האחרונה השנה במהלךהסתיימה 

 השנה במהלך בביצוע נמצא או, זה למכרז ההצעות להגשת
 .ההצעות למכרז זה להגשת האחרון למועד שקדמה האחרונה

 המשמש, שהוא סוג מכללשימוש ציבורי מבנה  –"מבנה ציבור" 
, ספריות, אודיטוריומים, מעבדות, כיתות, משרדים: כגון לייעוד
, חולים בית, מרפאה, הדרכה, תרבות, חינוך, תעסוקה, מסחר

, הנצחה, הסעדה, צבאי מבנה, אבות בית, מלון בית, כנסת בית
 '.וכד ספורט
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תנאי 
 סף

 תנאי סף מקצועיים )המשך(

הצעות במכרז( המציע מעסיק )נכון למועד האחרון להגשת  .7
הרשומים בפנקס אזרחיים ם מהנדסי( 3) לושהלפחות ש

 בתכנוןניסיון ועסקו בפועל  ובעלי ,המהנדסים והאדריכלים
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 3בשלוש ) קונסטרוקציות

 . לפחות הצעות

 ים(. יובהר כי המהנדסים הם עובדים של המציע )לא פרילנסר

 עיון במסמכי המכרז

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף 
, והן  https://tiful.biu.ac.il/michrazim: בכתובת תפעול

בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, במשרדי יחידת מכרזים, בבניין 
 בתיאום מראש. 209, חדר מס' 408מס' 

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, 
בשעה  11.2.2021לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,  12:00
 .209, חדר מס' 408בבניין מס' 


