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 1/21 מספר המכרז

  שירותי חיטוי והדברה בקמפוס האוניברסיטה שם המכרז

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 13/1/2021 המכרז פרסום מועד

12:00בשעה   1/2021/24 מועד אחרון לשאלות הבהרה  

 הצעות להגשת אחרון מועד

 המכרזים לתיבת
12:00בשעה  7/2/2021  

 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

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

 או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

 אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.  .3

 תנאי סף כלליים

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

 .מורשה

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

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

 (. 2א')2 -( ו1א')2תואם לנדרש בנספחי 

 תנאי סף מקצועיים

,  גופים לפחות 3 –ל ניסיון במתן שירותי חיטוי והדברה  .6
  50,000באתרים המורכבים ממספר מבנים בשטח של לפחות  

בנוי במצטבר לאתר, הממוקמים בסביבה גיאוגרפית אחת   מ"ר
)כדוגמת מוסדות להשכלה גבוהה, בתי חולים, רשויות  

 מקומיות, בסיסי צבא וכדומה(, כמפורט להלן.  

 השירותים שניתנו במצטבר כללו לכל הפחות: .א

 ילויות איוד ביצוע פע  .1

הדברה במעבדות מחקר בתחומי הביולוגיה, רפואה   .2

 ומדעי החיים 

 הדברה בשטחים פתוחים, מבנים ומשרדים  .3

ניסיון  המציע עם כל אחד מהלקוחות המפורטים בסעיף   . ב
 השנים האחרונות 5לפחות, במהלך  שנים 2זה הינו 

 המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות. 

עם כל אחד מהלקוחות השנתי הממוצע  היקף ההתקשרות   . ג
, ללא לפחות ₪ 70.000המפורטים בסעיף זה עמד על 

 מע"מ
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תנאי 

 סף

 מחזור עסקים
  200,000 – למציע מחזור עסקים שנתי מינימלי שלא פחת מ  .7

 2019  – 2017בכל אחת מהשנים  ₪

 רישיונות ואישורים נדרשים

המציע להחזיק במועד הגשת ההצעה בכל האישורים  על  .8
 המפורטים להלן:  

היתר להדברת מזיקים ומכרסמים מהמשרד להגנת  .א
 הסביבה.

 היתר לביצוע איוד מהמשרד להגנת הסביבה. . ב

היתר מרשות הטבע והגנים להרחקת יונים, עורבים  . ג

 ודרורים. 

היתר ללכידת נחשים מהרשות לשמורת הטבע והגנים  .ד

 הלאומיים,  

 להוכיח שהוא עובד עם נותן שרות בעל היתר כנ"ל. או

רישיון עסק מהרשות המקומית בו נמצא המשרד הראשי  .ה

 שלו.

היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה )או פטור מהיתר  .ו

 זה(.

המיועדים   עבור כל אחד מהעובדיםרישיון מדביר בתוקף  .ז
 לספק שירותים במסגרת ההתקשרות בעקבות מכרז זה

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

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

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי 
  7/2/2021חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

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

ת רכבים לשטח  ניסכלאוניברסיטה אין אפשרות לאשר 
 האוניברסיטה.


