
 

 

 15/19 מספר המכרז  

 שלבי עם אפשרות לניהול מו"מ-דו פומבי סוג המכרז

 שם המכרז
הקמת מערכות ייצור חשמל סולאריות ותחזוקתן עבור 

 האוניברסיטה

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 30/6/2019 מועד פרסום המכרז

 25/7/2019 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 10:00בשעה  31/7/2019 מועד כנס )חובה(

מועד אחרון להגשת הצעות 
 לתיבת המכרזים

 12:00בשעה  26/8/2019

תוקף ההצעה )ההצעה תהיה 
תקפה במתכונתה למשך 

שלושה חודשים מיום 
 ההגשה(

 )כולל( 31/12/2019

תנאי 

 סף

 כללי

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

 יפסלו. –מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים 

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

 ה בתנאי הסף. מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמיד

 מעמדו המשפטי של המציע
המציע הינו גוף משפטי מאוגד בישראל, הרשום ברשם הנוגע  .3

בדבר )כגון: רשם החברות, רשם השותפויות(, או עוסק 
 מורשה.

 ניסיון ואיתנות פיננסית

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע להיות בעל  .4
ניסיון בהתקנת מערכות מהסוג המוצע, ובהיקפים דומים 

 , בהתאם לתנאים הבאים: לקוחות שונים 3לפחות עבור 

המערכות הופעלו )אישור קבלה( במהלך שלוש  .א

השנים האחרונות שמסתיימות במועד פרסום 

 המכרז.

היקף ההתקשרות הכולל עם כל אחד מהלקוחות הינו  .ב

 לפחות. ₪מיליון  1

הנ"ל הותקנו  הלקוחות 3במסגרת ההתקשרות עם  .ג

כל  KWp50בהספק מותקן של  מערכות 10לפחות 

 אחת.

המציע מספק את שירותי התחזוקה למערכות  .ד

 שהותקנו וצוינו בסעיף ג'.

 

 



 

 

  

תנאי 

 סף

 -פיננסית ניסיון ואיתנות 

 המשך

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, המציע מפעיל בעלי  .5
מקצוע בתחומים הבאים לפחות, בין בעצמו, ובין באמצעות 

 קבלני משנה:

 מנהל פרויקט .א

פרויקטים  3מהנדס קונסטרוקציה בעל ניסיון בתכנון  .ב

, להקמת מערכות על גגות בשטח מינימלי של לפחות

 )לכל גג(. מ"ר 300

 תמחות בשימור אדריכליאדריכל בעל ה .ג

 מהנדס חשמל  .ד

 צוות תחזוקה ותפעול .ה

על המציע להיות בעל ניסיון באספקת מכלול רכיבי הפרויקט  .6
)אמצעים, שירותים וביצוע(, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני 

 משנה בעלי כל האישורים, הרישיונות והניסיון הרלוונטיים.

להיות בעל על המציע כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז,  .7
₪,  3,000,000מינימלי בגובה  מחזור עסקים שנתי

 .2018-ו 2017, 2016בלפחות אחת מהשנים 

 אישורים ורישיונות

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להחזיק בכל  .8
הרישיונות, האישורים וההיתרים כמפורט בטבלת ההוכחות 

)כל אחד לפי  לעמידה בתנאי הסף, הדרושים על פי כל דין
תחום עיסוקו ומומחיותו( לצורך הקמת המתקנים ותפעולם 

ולביצוע כל התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז 
 וההסכם.

עמידה בחוק עסקאות גופים 

 ציבוריים

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל  .9
-הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

1976 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 עיון במסמכי המכרז

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

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, הערות  25/7/2019

והתייחסויות למכרז. הפנייה תבוצע למייל 
Michrazim.log@biu.ac.il.על פי המפורט בגוף המכרז , 

 מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 חובה -כנס מציעים 

 .204חדר  408הכנס יחל בבניין 

 .11:00בשעה  31/7/2019מועד הכנס: 

הנדרשת ולהיבטים שונים במסגרת הכנס יינתנו דגשים לפעילות 
 במכרז.

בנוסף, יתקיים סיור ברחבי הקמפוס על הגגות המיועדים לביצוע 
 הפרויקט.

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי 
 26/8/2019חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

פוס , ולהניחה בתיבת המכרזים בקמ12:00בשעה 
 .209, חדר 408האוניברסיטה ברמת גן, בבניין 

על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד 
 .האחרון להגשה
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