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 24/22 מספר המכרז 

 שלבי-, דופומבי סוג המכרז 

 אספקת שירותי גינון ואחזקת חצר שם המכרז 

 אגף תפעול היחידה המפרסמת 

לוחות 

זמנים 

 למכרז

02231/10/2 מועד פרסום המכרז   

מועד אחרון לשאלות  

 הבהרה 
 12:00בשעה  13/11/2022

כנס מציעים  מועד 

 )חובה(
 10:00 בשעה 16/11/2022

מועד אחרון להגשת  

הצעות לתיבת 

 המכרזים 

 12:00בשעה   1/12/2022

ההצעה וערבות תוקף  

 המכרז 
 )כולל(  30/8/2023

תנאי 

 סף 

 כללי

  במועד הגשת ההצעה במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים   .1

מציע או הצעה שאינם  התנאים המפורטים בפרק זה להלן.    כלעל  

 .פסלויי – המפורטים הסף עומדים בכל תנאי

קיום    .תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע בעצמו .2

תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם  

 אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

במקרה בו תנאי הסף מתקיים בקבלן המשנה יצויין הדבר בחוברת  .3

 .ההצעה

, מעבר לדרישת קבלן המשנה  במקרה של שימוש בקבלן משנה יעמוד .4

סעיף   בדרישות  גם  לניסיון  הסף  לא תנאי  ההפניה  מקור  שגיאה! 

 .נמצא.

   .אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף .5

,  בהצעתו   שהציג  המשנה  קבלן  את  להעסיק  מתחייב  שיבחר   המציע .6

  הסכמת   ניתנה  כן   אם  אלא,  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך

 קבלן  העסקת  את  מלהמשיך  מניעה  נוצרה.  להחלפתו  האוניברסיטה

שאושר על ידי    והקבלן לא העמיד קבלן משנה חלופי הולם  ,המשנה

באוניברסיטה המוסמכים  להפסקת הגורמים  עילה  הדבר  יהווה   ,

 ההתקשרות עם הקבלן הזוכה.

מעמדו המשפטי של  

 המציע 

)ובמקרה של שימוש   כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע .1

להיות תאגיד רשום המאוגד כדין    גם הקבלן משנה(  –בקבלן משנה  

 אזרח ישראלי, הרשום במע"מ  -בישראל או יחיד 

מחזיק   גם הקבלן משנה(  –)ובמקרה של שימוש בקבלן משנה  המציע   .2

, 1976-באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

תקף על ניהול ספרים כדין; )ב( תצהירים כשהם תקפים: )א( אישור  
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לסעיף   ולסעיף  2בהתאם  ציבוריים,    1ב2ב  גופים  עסקאות  לחוק 

 (.2א')2 -( ו1א')2 ם, בנוסח תואם לנדרש בנספחי1976-התשל"ו

1.  

 ניסיון המציע 

 תחום גינון .1

במכרז,   .א להשתתפות  מוקדם  המציע כתנאי  בעל    על  להיות 

בהתאם  והשקיה  גינה  אחזקת  גינון,  עבודות  בביצוע  ניסיון 

 :במצטבר –לתנאים הבאים 

שנים   3השירות ניתן עבור לפחות שני לקוחות במשך   (1)

השנים   5מלאים לפחות(, במהלך    חודשים  36)  רצופות

 , המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות. האחרונות

 חות כללו:השירותים שניתנו עבור כל אחד מהלקו (2)

 השירות ניתן באתר אחד לפחות של כל לקוח. −

מערכת מבנים ושטחים פתוחים  הנמצאים   – אתר

במקום אחד )כגון קמפוס אקדמי, קמפוס רפואי,  

רשות מקומית וכדומה(. גינון לבתים פרטיים לא  

 ייחשב.

שטח הגינון באתר בו ניתן השירות ע"י המציע עומד   −

אינטנסיבי )שאינו  שטח גינון    דונם  100על לפחות  

 שטחי בור או חורשות(. 

עובדים במשרה  10לפחות השירות באתר ניתן על ידי   (3)

לגינון בתחומים מלאה  גינון  אנשי  כוללים  אשר   ,

 הנדרשים לאספקת השירותים.

 תחום אחזקת חצר  .2

המציע   .א על  במכרז,  להשתתפות  מוקדם  קבלן  כתנאי  ו/או 

חצרות    משנה אחזקת  עבודות  בביצוע  ניסיון  בעל  להיות 

 במצטבר:  –בהתאם לתנאים הבאים 

ניתן עבור לפחות   (1) שנים   3, במשך  לקוחות  2השירות 

השנים   5במהלך    חודשים מלאים לפחות(  36רצופות )

 , המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות. האחרונות

 השירותים שניתנו עבור כל אחד מהלקוחות כללו: (2)

 השירות ניתן באתר אחד לפחות של כל לקוח. −

מערכת מבנים ושטחים פתוחים     – אתר

הנמצאים במקום אחד )כגון קמפוס אקדמי, קמפוס  

 רפואי, רשות מקומית וכדומה(.

שירותי   − סופקו  להם  והחצרות  המדרכות  שטח 

 .  דונם 50האחזקה עומד על לפחות  

עובדים  במשרה   8  לפחותשירות באתר ניתן על ידי  ה (3)

מקצוע מלאה ואנשי  חצר  אחזקת  אנשי  כולל  אשר   ,

 בתחומים הנדרשים לאספקת השירותים.

 2-ו 1המציע יכול להציג את אותו לקוח במענה לסעיפים 
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תנאי 

 סף 

 כוח האדם של המציע 

 תחום גינון  .3

על המציע להיות מעסיק ישיר )לא ע"י קבלן משנה( של העובדים  

 הבאים לפחות:

שגיאה! מקור  מנהל עבודה העונה בהגדרתו למפורט בסעיף   .א

 . 1בנספח   ההפניה לא נמצא.

שגיאה! מקור  העונים בהגדרתם למפורט בסעיף    עובדים  3 . ב

 . 1בנספח   ההפניה לא נמצא.

בסעיף   . ג למפורט  בהגדרתו  העונה  השקיה  שגיאה! מומחה 

 .  1בנספח  מקור ההפניה לא נמצא.

עמידה בחוק עסקאות  

 גופים ציבוריים 

הדרישות   בכל  לעמוד  המציע  על  במכרז  להשתתפות  מוקדם  כתנאי 

 .  1976-תשל"ווהתנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 ערבות מכרז  
עד    150,000על המציע לצרף ערבות מכרז בגובה   ₪ שתהיה בתוקף 

 , בהתאם לתנאים המפורטים בכתב המכרז. )כולל( 30/8/2023ליום 

 
השתתפות בסיור  

 מציעים 

מציעים   בסיור  להשתתף  בהליך  להשתתף  המעוניינים  מציעים  על 

 באתרים הרלוונטיים. במסגרתו יסיירו 

שגיאה! מקור ההפניה לא מועד ומיקום מפורטים בסעיף    – פרטי הסיור  

 במכרז. נמצא.

 הצעת מציע שלא ישתתף בסיור תיפסל 

 עיון במסמכי המכרז 

של   האינטרנט  מאתר  המכרז  מסמכי  את  להוריד  המציעים  באפשרות 

 האוניברסיטה לצורך עיון ו/או הגשת מסמכי המכרז. 

עיון במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי יחידת המכרזים באוניברסיטה 

  9:00, בימים א' ועד ה' בין השעות  209חדר    408בקמפוס רמת גן, בניין  

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

 הליך הבהרות 

  13/11/2022באפשרות המציעים לפנות לעורך המכרז לא יאוחר מיום  

והתייחסויות    12:00בשעה   הערות  הבהרה,  שאלות  העברת  לצורך 

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

 המפורט בגוף המכרז. 

 לתי נפרד ממסמכי המכרז.מסמך ההבהרות מהווה חלק ב

 אופן הגשת ההצעות 

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר  

מיום   יאוחר  ולא  ההבהרות  הליך  ,  12:00בשעה    1/12/2022סיום 

,  408ולהניחה בתיבת המכרזים בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בבניין  

 . 209חדר 

האחרון   מהמועד  יאוחר  לא  המכרזים  בתיבת  להימצא  ההצעה  על 

 .להגשה
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