
 

 

 11/18 מספר המכרז  

 מסגרת פומבי סוג המכרז

 אספקה והתקנת תשתיות וציוד תקשורת באוניברסיטת בר אילן שם המכרז

לוחות 

זמנים 

 למכרז

 6/6/2018 מועד פרסום המכרז

 12:00בשעה  14/6/2018 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 12:00בשעה  26/6/2018

 )כולל( 2/10/2018 תוקף ההצעה וערבות המכרז

תנאי 

 סף

 כללי

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

 יפסלו. –עומדים בכל התנאים או הצעה שאינם 

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

 גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

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

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

 ניסיון המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ותק  .1
עד למועד האחרון להגשת הצעות  שנים רצופות לפחות 3של 

בביצוע פרויקטים להספקה והתקנת ציוד תקשורת באתרים 
 מגוונים.  

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בעל ניסיון  .2
בתחום מתקני  ( פרויקטים3שלושה )בביצוע והשלמה של 

תקשורת, אשר כללו )במצטבר לכל הפרויקטים יחד( כבילה, 
סיבים אופטיים, פאנלים ויחידות ניהול, מחברים, מגשרים 

 ואחזקת מתקני תקשורת, העונים לתנאים המצטברים הבאים:

 500,000-ההיקף הכספי של כל התקשרות לא פחת מ .2.1
 לשנה.₪ 

ביצוע האספקה וההתקנה של המתקנים הושלם  .2.2
, שמסתיימות במועד השנים האחרונות 5במהלך 

 האחרון להגשת הצעות למכרז. 

הפרויקטים בוצעו באתרים כגון מבני ציבור או  .2.3
קמפוסים שמכילים צבר מבנים המקושרים ביניהם 

טק, בתי -מכוני מחקר, תעשיות היי )כגון מחנות צבא,
 חולים, אוניברסיטאות, וכו'(.

למען הסר ספק יובהר, כי לא נדרש שכל עבודות מתקני 
התקשורת בוצעו בפרויקט אחד או עבור לקוח אחד, אך נדרש 
שהמציע ביצע את כל סוגי עבודות מתקני התקשורת 

 המפורטים בתנאי הסף בנושא הניסיון.

 

 

 



 

 

 

תנאי 

 סף

 רישיונות

 לקבלן יש רישיון נס״ר של משרד התקשורת .1
 .240/250לקבלן יש רישיון להנחת כבלי תקשורת סיווג  .2
השנים  5-הקבלן הינו חברה רשומה בתחום תשתיות תקשורת ב .3

 האחרונות

 כוח אדם ואמצעים של המציע

בחברה יהיה לפחות טכנאי אחד בעל ידע בטיפול והגדרת  .1

 מתגים.

אשר עובדים אצלו כשכירים בעלי  טכנאים 10למציע יש לפחות  .2

 ניסיון והכשרה בתחום התקנת תשתיות כנדרש במכרז.

המציע מפעיל מוקד שרות פעיל וזמין באמצעות הטלפון והמייל  .3

 07:30ה', ובין השעות  –בימים א'  20:00 - 07:30בין השעות 

 בימי שישי וערבי חג. 13:00 –

אישורים על פי חוק עסקאות 

על  1976-גופים צבורים תשל"ו 

 ניהול ספרים כדין

הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים  בכלעל המציע לעמוד 
 .1976-תשל"וציבוריים, 

 מחזור העסקים הנדרש מהמציע
על המציע להיות בעל מחזור להשתתפותו במכרז,  כתנאי מוקדם

מהשנים בכל אחת  ₪ 1,000,000עסקים שנתי מינימאלי של 
 .2017-ו 2016, 2015הקלנדריות 

 הגשת הצעות 

 . 12:00בשעה  26/6/2018להגשת הצעות הינו המועד האחרון 

בבניין  209על ההצעות להימצא במועד זה בתיבת המכרזים שבחדר 
 , בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן.408

המעטפות יהיו סגורות וחתומות, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך 
 ההבהרות.

 הצעות שלא תימצאנה בתיבה במועד זה לא ייבחנו.

על המציעים לקחת בחשבון שלא תתאפשר כניסת רכבים לצורך 
 הגשת ההצעה.

 הכנת ההצעות 

ומכילים את מלוא עותקים )מקור והעתק( חתומים  2על המציע להכין 
טפה המסמכים הנדרשים. את הצעת המחיר נדרש להכניס למע

 נפרדת שתצורף למעטפה הראשית.

בנוסף לעותקים המודפסים יסרוק המציע את ההצעה החתומה וימסור 
 עותק דיגיטלי של הסריקה.

  רטות בכתב המכרז.ההנחיות להכנת ההצעות מפו

 

 

 

 

 

 


