מכרז פומבי מס' הס14/2016 /
הודעה על פרסום מכרז לאספקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים
לפקולטות באוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב (להלן" :האוניברסיטה") מזמינה בזאת ממציעים ,העומדים בדרישות המפורטות במסמכי המכרז
ובנספחיו להגיש הצעות לאספקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים (בקיבולת של  50ליטר 100 ,ליטר 250 ,ליטר)
להליום נוזלי למספר נקודות קצה באוניברסיטה ,ישירות לדורש הטובין (מעבדה/חדר) ,וכן לתחזוקה של תרמוסים
יעודים.
.1

מהות ההתקשרות:
1.1

השירותים הנדרשים לאוניברסיטה במסגרת מכרז זה הינם :אספקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים
להליום נוזלי (בקיבולת של  50ליטר 100 ,ליטר 250 ,ליטר) שיסופקו לאחר תיאום מראש בין היחידה
המזמינה והספק.

1.2

אספקת המוצר :הליום נוזלי
בטוהר 99.999% :מינימום
סימולHe :
Helium refrigerated liquid
CAS No. 007440-59-7
קבוצת סיכון27 :
מס' או"ם UN No. 1963
בתרמוסים יעודים להובלת הליום נוזלי

1.1

אספקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים להליום נוזלי תבוצע על בסיס הזמנות לפי דרישת החוקר בלבד
לא באופן קבוע ,וכוללת הובלת התרמוסים המלאים ישירות עד למעבדות של המזמינים בפקולטות כגון:
רפואה ,מדעי החיים ,מדעים מדויקים ,הנדסה ועוד.

1.4

צורת ההובלה היחידה המקובלת ע"י האוניברסיטה היא באמצעות רכב שמיועד להובלת חומ"ס בכלל
והליום נוזלי בפרט .הובלת ההליום הנוזלי בתרמוסים יעודים בלבד ,שמובלים בכלובים מתאימים כאשר
כל כלוב יכיל תרמוס אחד בלבד בעמידה ,בהתאם לאמור בתקנות התעבורה.

1.1

איסוף תרמוסים ריקים (בתיאום מראש עם המעבדות) והחזרתם לספק.

1.6

כולל תחזוקה מלאה של התרמוסים ,בדיקות שנתיות (לפי מפרט בדיקות הנהוג אצל הספק) ,תיקונם
והחלפתם בעת הצורך .הכול כמפורט במפרט השירות.

1.1

על המציעים לעמוד בתנאי הסף המוגדרים במכרז .רק הצעה שתיקבע כעומדת בתנאי הסף תיבדק.
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.2

.1

תקופת ההתקשרות:
2.1

ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של ( 24עשרים וארבעה) חודשים ממועד חתימת
האוניברסיטה על ההסכם (להלן" :תקופת ההתקשרות") .האספקה של הטובין בפועל תבוצע כנגד
הזמנת רכש ובכפוף לכך שמציע הזוכה ימלא את כל התחייבויותיו.

2.2

לאוניברסיטה בלבד תישמר הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות בעוד שלוש תקופות נוספות
בנות ( 12שנים עשר) חודשים או חלק מהם (להלן" :תקופת ההתקשרות המוארכת") והכל בהתאם
למפורט בהסכם ההתקשרות .מובהר ,כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית (כולל כל ההארכות)
עם המציע הזוכה תהיה  60חודשים (שישים חודשים).

2.1

למרות האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם זה ,שמורה לאוניברסיטה הזכות לסיים את ההתקשרות
ו/או את תקופת ההתקשרות המוארכת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב של 30
(שלושים) יום למציע הזוכה.

תנאי סף להשתתפות במכרז:
להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים המצטברים להשתתפות במכרז זה .על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי
הסף מלבד תנאי הסף המפורטים בסעיפים  1.2.1ו 1.2.4 -אותם ניתן למלא גם באמצעות קבלן המשנה מטעם
המציע .מובהר בזאת ,כי ניתן להגיש הצעה בגדרה המציע יספק את הטובין הנדרשים באמצעות קבלן משנה
עבור ההובלה בלבד של ההליום הנוזלי בתרמוסים יעודים כמפורט בסעיף  1.2.6להלן ,והכל בהתאם לתנאי
ההתקשרות.
1.1

1.2

תנאי סף כלליים:
1.1.1

המ ציע הינו תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.

1.1.2

המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
והתקנות מכוחו.

1.1.1

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים.

1.1.4

כנגד המציע ומנהלו לא מתנהלות תביעות עלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע
יזכה במכרז והם אינם נמצאים בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק.

1.1.1

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של
המציע להמשיך ולהתקיים כ "עסק חי".

1.1.6

המציע יצהיר על מורשי החתימה מטעמו.

תנאי סף מקצועיים:
1.2.1

המציע הינו חברה המשווקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים להליום נוזלי ,בעל יכולת מילוי
הליום בתרמוסים ומתחזק את התרמוסים היעודים.

1.2.2

למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  ,2013-2015באספקת הליום נוזלי בתרמוסים יעודים,
לפחות לשני לקוחות שהם גופים מחקריים (אוניברסיטאות ,גופי מחקר וכו') ו/או לבתי חולים,
למספר נקודות אספקה שונות אצל כל לקוח ,והיקף האספקה לכל לקוח כאמור ,עמד על
לפחות ( 4,000ארבעת אלפים) ליטר לשנה.
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1.2.1

המציע והמוביל (המציע עצמו או קבלן המשנה מטעמו) הינם בעלי "רישיון מוביל" מטעם
משרד התחבורה לחומרים מסוכנים בשכר בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעה.

1.2.4

המציע והמוביל (המציע עצמו או קבלן המשנה מטעמו) מחזיקים ב"היתר רעלים" מהמשרד
להגנת הסביבה לחומ"ס בכלל ולהליום נוזלי בפרט.

1.2.1

המחזור הכספי הכולל של המציע מאספקת הליום נוזלי (חומ"ס) בכל אחת מהשנים 2013-
 2015עמד על ( ₪ 100,000חמש מאות אלף  )₪לפחות לשנה (לא כולל מע"מ).

1.2.6

ניתן להציע קבלן משנה לצורך הובלה בלבד של הליום נוזלי בתרמוסים יעודים.

1.2.1

הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז .נוסח זה הינו תמצית בלבד.

ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה:
ההשתתפות במכרז אינה כרוכה בתשלום .יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של
האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה.
אין לשנות את מסמכי המכרז.

.1

עיון במסמכי המכרז:
מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה
( http://tenders.tau.ac.ilלהלן" :אתר האוניברסיטה") הנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב .מסמכי המכרז
יועמדו גם לעיון במזכירות יחידת ההספקה ,בניין מחסנים ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301אצל הגב' קלי
שאלתיאל ,טל' לבירורים  ,03-6408631קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,תל-אביב (כניסה משער .)14

 .6סיור מציעים פרטני:
בחלק זה מפורט בתמצית סיור מציעים פרטני .הפירוט במלואו מופיע בסעיף  10למסמכי המכרז .מציעים אשר
מעוניינים להשתתף בסיור מציעים פרטני ,שיכלול סיור למיקומן של נקודות החלוקה וכן הסבר על אופן החלוקה,
יפנו בדוא"ל לאנשי הקשר המצוינים בסעיף  1להלן ויעבירו את בקשתם להשתתף בסיור.
 .1קבלת פרטים נוספים והליך הבהרות:
הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל לפני הגשת ההצעה ,במענה לשאלות שיועברו בקובץ
 WORDבאמצעות דואר אלקטרוני בלבד ,שישלח במקביל לשלושת נציגי האוניברסיטה:
mosheit@tauex.tau.ac.il
 דוא"למר משה איטח – אחראי צוות מכרזים
גב' לאה שכטמן  -רכזת מכרזים והסכמים  -דוא"ל shechtmanl@tauex.tau.ac.il
hanan@tauex.tau.ac.il
 דוא"לגב' חנה נחמני  -רכזת רכש מקומי
מועד אחרון להגשת בקשה להשתתפות בסיור מציעים פרטני עד ליום21.11.2016 :
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום18.12.2016 :
האוניברסיטה תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה לשאלות ההבהרה עד ליום9.1.2011 :
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 .8המועד האחרון להגשת ההצעות:
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  21.1.2011עד השעה  12:00בדיוק.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון.
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה היטב כמפורט בסעיף  12למסמכי המכרז.
את המעטפה יש להפקיד בתיבת המכרזים מס'  1במשרדי אוניברסיטת תל אביב( ,כניסה משער  ,)14בניין
לוגיסטיקה ובטחון ,קומה ג' ,חדר מס'  ,301בימי א-ה בין השעות  15:00 – 9:00ועד למועד האחרון להגשת
הצעות המצוין לעיל.
תשומת הלב כי המועד האחרון הוא עד לא יאוחר מהשעה 12:00
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!).
יש לוודא כי המעטפה הסגורה הוחתמה על ידי מזכירת היחידה בחותמת האוניברסיטה וצוינו עליה תאריך ושעת
הגשת ההצעה ,בטרם הפקדתה בתיבת המכרזים.
 .9בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יקבע הנוסח המופיע במסמכי המכרז.
בברכה,
הרצל הדר
מזכיר וועדת מכרזים
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