מספר המכרז

22/18

סוג המכרז

מכרז פומבי דו-שלבי

שם המכרז

מתן שירותי אבטחה ושמירה על מתקני האוניברסיטה

מועד פרסום המכרז

17/10/2018

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 25/10/2018בשעה 12:00

מועד מפגש מציעים (חובה)

 29/10/2018בשעה 10:00

לוחות
זמנים
למכרז מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים

תוקף ההצעה וערבות המכרז

 15/11/2018בשעה 12:00
 30/4/2019כולל

כללי

 .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.

מעמדו המשפטי של המציע

 .4על המציע להיות יחיד או תאגיד הרשום בישראל על פי דין

תנאי
סף

ניסיון המציע

 .5ניסיון של  3שנים לפחות ברציפות ,החל מ –  11/2015ועד
למועד האחרון להגשת ההצעה ,במתן שירותי שמירה
ואבטחה ל –  3גופים הרשומים באחת מהתוספות הבאות:
תוספת ראשונה ,תוספת שנייה ,תוספת שלישית ,תוספת
חמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח
–  1998ו/או לאחד מהגופים המונחים על ידי משטרת
ישראל ו/או שירות הביטחון הכללי (אבטחה פיזית) ,בכל רגע
נתון בהתאם לתנאים הבאים במצטבר:
א .היקף ההתקשרות עם כל אחד מהגופים לא פחת מ –
 2.5מיליון  ₪לכל אחת משנות ההתקשרות.
ב .השירות ניתן לכל אחד מהגופים באתר אחד לפחות –
אתר הינו מבנה או מערכת מבנים הנמצאים במקום
אחד (כגון קמפוס אקדמי ,קמפוס רפואי ,מפעל
וכדומה).
ג .בכל אחד מהאתרים הופעלו בכל זמן לפחות 15
מאבטחים

 .6רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו ,1996 -בתחום
השמירה.

רישיונות ואמצעים

תנאי
סף

 .7סניף פעיל אחד לפחות העונה על התנאים הבאים במצטבר:
א .הסניף ממוקם באזור התחום בין חדרה בצפון ,הים
במערב ,אשדוד בדרום ומודיעין במזרח.
ב .במועד האחרון להגשת הצעות ,מעסיק הסניף במקביל
 50מאבטחים לפחות .מאבטחים אלה הועסקו
ברציפות במשך  12החודשים האחרונים לפני המועד
האחרון להגשת הצעות.
ג .כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על הסניף המיועד
לביצוע הפעילות מטעם המציע להיות בעל אישור
מיוחד להחזקת כלי ירייה בחברת אבטחה בהתאם
לחוק כלי ירייה התש"ט ,1949-ובהתאם להיקפי כלי
הירייה הנדרשים במכרז.
ד .הקבלן יחזיק מחסן נשק בעל כל האישורים הנדרשים
על פי חוק במרחב אליו משויכת האוניברסיטה.
 .8המציע אינו מנוע מלספק שירותי אבטחה ושמירה לגופים
מונחים.

עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים

 .9כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל
הדרישות והתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו1976-

שמירה על זכויות עובדים

 .10על המציע לעמוד בתנאים המפורטים בתקנה  10לתקנות
חובת המכרזים.

מחזור עסקים של המציע

 .11מחזור עסקים של  ₪ 8,000,000לפחות בכל אחת מהשנים
הקלנדריות  2016 ,2015ו.2017-

ערבות מכרז

 .12להבטחת השתתפותו של המציע במכרז נדרש להפקיד
ערבות מכרז בסך  ₪ 150,000שתעמוד בתוקפה עד
 30/4/2019לפחות ,ותענה על התנאים המפורטים במכרז.

עיון במסמכי ההצעה

באפשרות המציעים לעיין במסמכי המכרז בדף האינטרנט בו
פורסם המכרז ,וזאת באמצעות הורדת מסמכי המכרז למחשב.
מסמכים אלה הינם המסמכים אותם יידרש המציע למלא.

השתתפות בכנס מציעים (חובה)

האוניברסיטה תקיים כנס מציעים (חובה) לכל המשתתפים
במכרז.
השתתפות בכנס מחייבת רישום מוקדם באמצעות נספח 4
במכרז.
הכנס יתקיים ב 29/10/2018-בשעה  10:00באולם ווייספלד
בבניין  301בקמפוס האוניברסיטה ברמת-גן.

הליך הבהרות

המציעים יעבירו את התייחסותם למסמכי המכרז ולתנאיו לא
יאוחר מיום  25/10/2018בשעה .12:00
מסמך ההבהרות יפורסם בדף המכרז באתר האוניברסיטה,
ובאחריות המציעים לצרפו למכרז כשהוא חתום.

הגשת ההצעה

המציעים יגישו את ההצעות על פי ההוראות המפורטות בכתב
המכרז לא יאוחר מיום  15/11/2018בשעה .12:00
הצעה שלא תימצא במועד האחרון להגשת הצעות בתיבת
המכרזים לא תיבחן וההצעה תיפסל.

