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 11/20 מספר המכרז

 פומבי סוג המכרז

 אילן-שיפוץ מעלית עבור אוניברסיטת בר שם המכרז

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 17/8/2020 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  26/8/2020 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 
 לתיבת המכרזים

 12:00בשעה  10/9/2020

 כולל 31/12/2020 תוקף ההצעה

תנאי 
 סף

 כללי

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

 .ייפסלו –המפורטים  התנאים בכל עומדים שאינם הצעה

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

 בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או מניות בבעל
  .הסף

 על ידי מספר גורמים במשותף.  הצעה להגיש אין .3

מעמדו המשפטי והמסחרי של 
 המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד  .1
 או יחיד עוסק מורשה. שותפות, ,רשום בישראל על פי דין

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .2
 5-רישיון תקף להתקנת מעליות מטעם משרד הכלכלה ב

  שקדמו למועד הגשת ההצעה. השנים

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .3
 לפחות. 1קבוצה ב' בהיקף  180סיווג קבלני בענף 

תו להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  כתנאי מוקדם .4
תקן ישראלי / אירופאי להתקנת מעליות חשמליות 

 .הידראוליות

 ניסיון המציע

להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  מוקדםכתנאי  .1
הותקנו במבנים )ש מעליות 25שדרוג  / החלפתבניסיון 

, המסתיימות האחרונות השנים 5, במהלך (פרטייםשאינם 
  ₪ 200,000של    בהיקףבמועד האחרון להגשת הצעות, 

 .מעליתמ לכל "לפחות לא כולל מע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל  .2
הכוללות מעליות  מעליות 1,000 לפחותתיק שירות של 

 .MRL-חשמליות, הידראוליות ו
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תנאי 
 סף

 כוח אדם

מועסק( מנהל פרויקטים אשר -המציע מעסיק )יחסי מעסיק .1
לכל   ₪ 200,000בהיקף של  פרויקטים 3ניהל לפחות 

 עבודה. 

 מעליתנים מוסמכים 2מועסק(  -המציע מעסיק )יחסי מעסיק .2
 לפחות.

 מהנדסים 2מועסק(. לפחות -המציע מעסיק )יחסי מעסיק .3
 במחלקת השירות.  ומהנדס אחדבמחלקת תכנון והרכבה 

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

 אמצעים

ף פעיל ונגיש המכיל חלקי חילוף למציע מחסן חלקי חילו .1
זמינים למערכות המותקנות ולאלו שיותקנו בשיפוץ 

 המעליות.

למציע סניף באזור המרכז )בין חדרה בצפון וגדרה בדרום(,  .2
 4כך שקריאת שירות תיענה בתוך פרק זמן מקסימלי של 

 .שעות

 להיענות לקריאות וחילוצים 24/7למציע מוקד פעיל  .3

עמידה בחוק עסקאות גופים 
 ציבוריים

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל 
-, תשל"והדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

1976 . 

 עיון במסמכי המכרז

באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט 
 מסמכי המכרז.של האוניברסיטה לצורך עיון ו/או הגשת 

עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים 
, בימים א' 209חדר  408באוניברסיטה בקמפוס רמת גן, בניין 

בתיאום מראש, בטלפון:  13:00ועד  9:00ועד ה' בין השעות 
03-7384557. 

 הליך הבהרות

באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום 
לצורך העברת שאלות הבהרה,  12:00בשעה  26/8/2020

. הפנייה תבוצע למייל )בקובץ וורד( הערות והתייחסויות למכרז
Michrazim.log@biu.ac.il.על פי המפורט בגוף המכרז , 

 מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי 
 10/9/2020חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

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

על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד 
 .האחרון להגשה
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