מחלקת רכש מכרזים
והתקשרויות
יחידת המכרזים

לוחות
זמנים
למכרז

מספר המכרז

18/20

שם המכרז

ביצוע פרויקט לשדרוג מערכות מיזוג אוויר ובקרה בבניין יהדות

מועד פרסום המכרז

3/12/2020

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 13/12/2020בשעה 12:00

מועד מפגש מציעים

 14/12/2020בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים

 30/12/2020בשעה 12:00

תוקף ההצעה

כללי

( 31/3/2021כולל)
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על
כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים
בכל התנאים המפורטים– יפסלו.
 .2תנאי הסף 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.

תנאי סף כלליים

תנאי
סף

 .4כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות תאגיד רשום
בישראל על פי דין ,שותפות ,או יחיד עוסק מורשה.
 .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 2ב 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-בנוסח תואם לנדרש בנספחי 2א'( )1ו-
2א'(.)2
 .6כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל אישור תקף
לקבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג ב סוג  1לפחות במקצוע , 170
מכוח תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים
רשומים) ,תשמ"ח –.1988
 .7ותק המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות פעיל בשוק לפחות
 5שנים ומתמחה בביצוע פרויקטים של מערכות מיזוג אוויר ואוורור.
 .8ניסיון המציע
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי
בביצוע של לפחות  3פרויקטים העומדים בתנאים המצטברים להלן:

תנאי סף מקצועיים

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הפרויקטים כללו שדרוג ו/או אספקת מערכות קירור ומיזוג
מקוררות מים.
הפרויקטים בוצעו עבור לקוחות שהם מוסדות ציבור כגון בתי
חולים ,מוסדות להשכלה גבוהה ,ארגונים ביטחוניים ,וכו'.
היקף כל פרויקט עמד על  ₪ 800,000לפני מע"מ לפחות.
תפוקת הקירור של כל מערכת שסופקה הינה  150טון קירור
לפחות.
כל הפרויקטים בוצעו במהלך שלוש השנים שקדמו למכרז
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כוח אדם

 .9כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות מעסיק (יחסי
מעסיק-מועסק) של הגורמים הבאים לפחות:
א .מנהל פרויקט  /עבודה שהינו מהנדס מוסמך בתחומי החשמל,
מיזוג ,הנדסה אזרחית.
ב 1 .מהנדס מיזוג אוויר.
ג.

 1צוות הפעלות המונה ראש צוות ועובד

העובדים הטכניים מחזיקים ברישיון המתאים לתחום הטיפול
(חשמלאי ,מהנדס וכו').

תנאי
סף
מחזור עסקים

 .10המחזור העסקי של המציע בכל אחת מהשנים 2018 ,2017 ,ו-
 2019אינו נופל מ( ₪ 3,000,000-שלושה מיליון שקלים חדשים)
לפני מע"מ.

אמצעים

 .11למציע סניף באזור המרכז (בין חדרה בצפון וגדרה בדרום) ,כך
שקריאת שירות תיענה בתוך פרק זמן מקסימלי של  4שעות.

ערבות מכרז

 .12ערבות מכרז בסך שלא יפחת מ ₪ 70,000-ובתוקף עד ליום
( 31/3/2021כולל).

עיון במסמכי המכרז

למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן ,במשרדי יחידת מכרזים,
בבניין מס'  ,408חדר מס'  209בתיאום מראש.

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  30/12/2020בשעה
 12:00ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן,
בבניין מס'  ,408חדר מס' .209
לכניסה לאוניברסיטה נדרש מנציג המציע למלא את הצהרת
הבריאות בכתובת המצורפתhttps://tiful.biu.ac.il/node/1875 :
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