מספר המכרז

1/19

שם המכרז

הקמה ותפעול שלטי חוצות בשטח קמפוס האוניברסיטה
ברמת גן

סוג המכרז

פומבי דו-שלבי

מועד פרסום המכרז

30/1/2019

מועד אחרון לשאלות הבהרה

לוחות
זמנים מועד אחרון להגשת הצעות
למכרז לתיבת המכרזים

תוקף ההצעה וערבות המכרז

 10/2/2019בשעה 12:00
 24/2/2019בשעה 12:00
30/5/2019

כללי

 .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.

מעמדו המשפטי של המציע

 .3המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל ,הרשום ברשם
הנוגע בדבר (כגון :רשם החברות ,רשם השותפויות) ,או
עוסק מורשה.
 .1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל
ותק של  3שנים לפחות בהקמה ותפעול שוטף של שילוט
חוצות

תנאי
סף

ניסיון ואיתנות פיננסית

 .2ניסיון בהקמת מתקני שילוט חוצות (משלב ייצורו ועד
להצבתו וחיבורו לתשתיות) ל 3-לקוחות לפחות ,בהתאם
לתנאים המפורטים להלן:
 2.1הלקוחות הינם רשויות (מקומיות  /איזוריות) ,או
תאגידים עירוניים ,או מתחמים גדולים (איזורים
מוגדרים בשטחם הוקמו מספר שלטי חוצות).
 2.2היקף ההתקשרות עם כל לקוח עמד  /עומד על
 ₪ 400,000לשנה לפחות.
 2.3בכל התקשרות הוקמו לפחות  4שלטי חוצות בגדלים
שונים ,ומסוגים שונים ,ובלבד שכללו שלטי בילבורד,
כמפורט במסמכי המכרז.
 2.4תקופת ההתקשרות עם כל אחד מהלקוחות נמשכה /
נמשכת לפחות שנתיים ,במהלך  4השנים שקדמו
למועד פרסום המכרז.

 .3יכולת לפרסם על גבי  800שלטי חוצות לפחות ברמה
הארצית ,על גבי שלטים בבעלותו או באמצעות ספקי משנה
תנאי
סף

רישיונות ואישורים

 .4כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להחזיק בכל
הרישיונות ,האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין
לצורך הקמת המתקנים ותפעולם ולביצוע כל התחייבויות
הזוכה על פי מסמכי המכרז וההסכם.

עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים

 .5כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל
הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-
תחל לאחר החתימה על ההסכם

תקופת ההתקשרות

 .1תקופת ההתקשרות
ותמשך  4שנים.
 .2האוניברסיטה שומרת את האופציה להאריך את התקופה,
על פי שיקול דעתה ,בכפוף למו"מ ושיפור תנאי
האוניברסיטה בעוד  2תקופות נוספות ,התקופה הראשונה
בת  3שנים ,והתקופה השנייה בת  2שנים.

הגשת ההצעות

שתי המעטפות יוגשו לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר
מיום  24/2/2019בשעה  12:00לתיבת המכרזים המוצבת
בבניין הרכש ,מבנה מס'  ,408חדר  209באוניברסיטת בר אילן.

