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 20/20 מספר המכרז

 פומבי סוג המכרז

 אספקת גלילי גז לאוניברסיטה שם המכרז

לוחות 
זמנים 
 למכרז

 24/12/2020 מועד פרסום המכרז

מועד אחרון לשאלות 
 הבהרה

31/12/2020 

מועד אחרון להגשת הצעות 
 לתיבת המכרזים

14/1/2021 

תוקף ההצעה וערבות 
 המכרז

30/3/2021 

תנאי 
 סף

 כללי

 הגשת במועד העונים מציעים רק להשתתף רשאים במכרז .1
 הצעה או מציע. להלן זה בפרק המפורטים התנאים כל על ההצעה
 .ייפסלו –המפורטים  התנאים בכל עומדים שאינם

 במציע בעצמו. להתקיים צריכים למציע המתייחסים הסף תנאי .2
 או מניות בבעל, המציע של בארגון קשור בתאגיד סף תנאי קיום
  .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל

 על ידי מספר גורמים במשותף.  הצעה להגיש אין .3

מעמדו המשפטי והמסחרי 
 של המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות תאגיד רשום  .4
 בישראל על פי דין, שותפות, או יחיד עוסק מורשה.

 ותק המציע וניסיונו

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות פעיל בשוק  .5
 באספקת גלילי גז ללקוחות שונים ומתמחה שנים 5לפחות 

מכרז, וזאת על הספק להיות בעל ניסיון באספקת גלילי גז כנדרש ב .6
 על פי הקריטריונים להלן:

, המסתיימות במועד השנים האחרונות 3-השירותים סופקו ב .א
 האחרון להגשת הצעות.

 מחקריים גופים 2 –האספקה בוצעה לפחות ל  .ב
 )אוניברסיטאות, גופי מחקר וכו'( ו/או לבתי חולים. 

התקיימו במשך  הגופים 2-השירותים שסופקו לכל אחד מ .ג
לכל שנת  ₪ 200,000ובהיקף מינימלי של שנתיים לפחות, 

 .עם כל אחד מהלקוחותהתקשרות, 

גלילי הגז סופקו לאתרים שונים אצל הלקוח )אספקה ישירה  .ד
 למעבדות / מחלקות וכו'(.  

תנאי 
 סף

 מחזור העסקים של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על הגוף המציע להיות בעל  .7

 3-בלשנה,  ש"ח 500,000מחזור עסקים מינימלי ממוצע של 
 2019, 2018, 2017 השנים
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 אמצעי המציע

ילי גז התואמים ייעודיים לשינוע גל רכבים 3למציע לפחות  .8
 לדרישות המכרז.

למציע לפחות אתר אחד לייצור ו/או אחסנה של גלילי גז בו  .9
 מתקיימות פעולות ייצור, מילוי ובדיקת הגלילים.

 תנאי סף נוספים

על המציע להחזיק רישיון עסק תואם לתחום הפעילות הנדרש  .10
 .6.6.2במכרז בגין כל אתר שמוצג במענה לסעיף 

תקנים הנהוגים בישראל להובלת גלילי גז על המציע לעמוד ב .11
 מטלטלים.

על המציע להיות בעל רישיון "מוביל" בתוקף למועד הגשת ההצעה  .12
 ולכל רכב הפועל בשרות המציע כנדרש ע"פ חוק שירותי הובלה.

על המציע להיות בעל "רישיון מוביל" לחומרים מסוכנים מטעם  .13
 2.2-ו 2.1משרד התחבורה, אגף מטענים ומל"ח, תתי סעיף 

 .5בקבוצה  לפחות 5.1 ותת סעיף ,2בקבוצה 

מציע שאינו מחזיק ברישיון להובלת גזים רעילים ימלא התחייבות  .14
מדרישת האוניברסיטה  שבועות 3להוצאת רישיון מתאים בתוך 

 לכך.

על המציע להיות בעל היתר רעלים מהמשרד לאיכות הסביבה  .15
 עבור הגזים אשר בהצעת המחיר.

הישימים לאיכות מוצרים  ISOן הגז עומד בתקני המציע ו/או יצר .16
 ושירותים בתחום.

עמידה בחוק עסקאות 
 גופים ציבוריים

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בכל הדרישות  .17
 . 1976-תשל"ווהתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 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 באוניברסיטה 
, בימים א' ועד ה' בין השעות 209חדר  408בקמפוס רמת גן, בניין 

 .03-7384557בתיאום מראש, בטלפון:  13:00ועד  9:00

 הליך הבהרות

 31/12/2020באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום 
לצורך העברת שאלות הבהרה, הערות והתייחסויות  12:00בשעה 

, על פי Michrazim.log@biu.ac.ilלמכרז. הפנייה תבוצע למייל 
 המפורט בגוף המכרז.

 מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, 
, 12:00בשעה  14/1/2021לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 

, 408ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין 
 .209חדר 

על ההצעה להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד האחרון 
 .להגשה
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