
 

 אביב -אוניברסיטת תלסיילנט עבור לאספקת והתקנת פסנתרי  9/2018מכרז מס' הס' 

 3מתוך  1עמוד 

 9/2018 'הס מס' מכרז פומבי

 והתקנת פסנתרי סיילנטלאספקת מכרז הודעה על פרסום 
 אוניברסיטת תל אביבל

כל מי שעומד בתנאי הסף ובדרישות  בזאת מזמינה אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" או "המזמינה"(

, אוניברסיטת תל אביבלחדשים  Silentלאספקה ולהתקנת פסנתרי  ההצע המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו, להגיש

 .ונספחיו בהתאם ועפ"י המפורט במסמכי המכרז

 להיפך.אף לשון נקבה במשמע וכן  -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 :מהות ההתקשרות .1

חדשים שהינם פסנתרים  Silentלאספקה ולהתקנת פסנתרי מזמינה בזאת הגשת הצעות  האוניברסיטה .1.1

מקורי תוצרת יפן, או ארה"ב או מערב/מרכז אירופה המורכב  silentאקוסטיים עומדים בעלי מנגנון 

ומתן שירותי תיקון תקלות, אספקת חלקי חילוף ותחזוקה  "(הפסנתרים)להלן: " ישירות במפעל הייצור

 בהזמנה למפורט בהתאם והכל "(השירותים)להלן: "לפסנתרים ולמערכת הסיילנט המובנים שנרכשו 

 )להלן: "ההזמנה" ו/או "המכרז" ו/או "מסמכי המכרז"(. נספחיה על הצעות להציע

 

טכני המפרט  ,1-הפסנתרים המוצעים על ידי המציע נדרשים למאפיינים טכניים המפורטים בנספח א' .1.1

 .אצל המציע במלאי קייםועליהם להיות  שירותהו

 

 :כמפורט ת לקבל הצעות בשתי קטגוריותמבקש במסגרת המכרז האוניברסיטה .1.3

 פסנתרים 2כמות:  –Studio Pianoעומד  Silent חדש : פסנתרקטגוריה ראשונה

 מפרט טכני נדרש נושא מס"ד

 ס"מ 120ס"מ עד  110-מ גובה  .1

 תוצרת יפן, או ארה"ב או מערב/מרכז אירופה  מקורי מובנה Silentמנגנון   .2

 פסנתרים יצרן  .3
אחד מהיצרנים: גרמניה, צ'כיה, יפן, ארה"ב, איטליה, אנגליה, רוסיה, 

 סין, קוריאה, אינדונזיה.

 מחיר מקסימלי  .4
כולל מע"מ, כולל הובלה ע"י ₪( )עשרים וחמישה אלף  25,000

 מוביל המתמחה בהובלת פסנתרים.

 

 פסנתרים 2כמות:  – Professional Pianoעומד  Silent חדש : פסנתרקטגוריה שנייה

 טכני נדרשמפרט  נושא מס"ד

 ס"מ 120מעל  גובה  .1

 תוצרת יפן, או ארה"ב או מערב/מרכז אירופה מקורי מובנה Silentמנגנון   .2

 פסנתרים יצרן  .3
רוסיה, אחד מהיצרנים: גרמניה, צ'כיה, יפן, ארה"ב, איטליה, אנגליה, 

 סין, קוריאה, אינדונזיה.

 מחיר מקסימלי  .4
כולל מע"מ, כולל הובלה ע"י מוביל ₪( )שלושים אלף  30,000

 המתמחה בהובלת פסנתרים.
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התמורה: למציע הזוכה תשולם התמורה בגין אספקת הטובין בפועל בהתאם להצעתו הכספית המצורפת  .1.1

 .' למסמכי המכרזחכנספח ב' המוגשת במסגרת הצעתו וכמפורט בהסכם ההתקשרות נספח 

מתאימ/ים ביותר שיש ברשותו במסגרת מחיר על המציע להציע את הפסנתר/ים האיכותי/ם, הטוב/ים וה .1.1

יובהר כי  בכל קטגוריה.)שישה( פסנתרים שונים  6. כל מציע רשאי להגיש עד מקסימום לכל קטגוריה

 .ניתן להגיש הצעה לפסנתר אחד בלבד ורק לאחת הקטגוריות

  ההתקשרות: .1

תהיה לאספקת והתקנת הפסנתרים ומתן אחריות בגינם, באמצעות הסכם התקשרות ההתקשרות עם המציע הזוכה 

 חתום )נספח ח'(.

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .3

למסמכי  5תנאי הסף להשתתפות במכרז. פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף  בתמצית בחלק זה מפורטים

 משנה ו/או אחר מטעמו:בעצמו בכל התנאים, ולא באמצעות קבלן  המכרז. על המציע לעמוד

 :תנאי סף כלליים     3.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה )שאינו תאגיד(, הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל  .3.1.1

 .עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ

 .1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3.1.1

כנגד המציע ומנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע  .3.1.3

 .יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  .3.1.1

 .חי"המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק 

למציע ניסיון רציף במהלך השנתיים האחרונות עד למועד האחרון להגשת מסמכים  :תנאי סף מקצועיים     3.1

מקורי, כיוון הפסנתר/ים, ביצוע תחזוקה  Silentלמכרז זה במכירת פסנתר/ים עומד/ים בעל/י מנגנון 

 י.מקור  Silentתקופתית וביצוע תיקונים לפסנתר/ים עומד/ים בעלי מנגנון 

 :הגשת ההצעה .1

 מעטפות פנימיות סגורות:  2מעטפה חיצונית סגורה ובתוכה 

 כוללת את טופס ההצעה הכספית נספח ב' 1מעטפה פנימית  (1

 כוללת את כל שאר מסמכי המכרז פרט לטופס ההצעה הכספית. 2מעטפה פנימית  (2

  :תהליך בחירת המציע הזוכה .1

 .בדיקת עמידת המציע בתנאי סף (1

 .GO NO GO  -בדיקת המפרט הטכני של הפסנתרים המוצעים (2

 .מהציון המשוקלל של ההצעה 80%מהווה  -איכותית חינה ב (3

 .משקלול ההצעה 20%מהווה  – כספית של ההצעות חינהב (4

"תהליך בחירת המציע הזוכה" במסמכי המכרז. יחד עם  14במכרז יבחרו עד ארבעה זוכים כמפורט בסעיף  (5

בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או בכל מציע  זאת מובהר כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע

 שהוא, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
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 :השתתפות במכרז .6

 .ההשתתפות במכרז ללא תשלום .6.1

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה.  .6.1

 אין לשנות את מסמכי המכרז!

 :במסמכי המכרזעיון  .7

שכתובתו היא:  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 

http://tenders.tau.ac.il והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייבמכרזים"(, )להלן: "אתר ה. 

 :קבלת פרטים נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז .8

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות זאת 

עד לתאריך המופיע  נציגי האוניברסיטה ח במקביל לשניבכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלו

  להלן:

  mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

 hechtmanl@tauex.tau.ac.ilsגב' לאה שכטמן שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: 

 :ריכוז תאריכים .9

 להלן ריכוז תאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה: .9.1

 1.7.1018: ליום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד (1

 11.7.1018: ליום שאלות הבהרה עדל תפרסם באתר האינטרנט למכרזים מענה האוניברסיטה (2

הצעה שלא תימצא , 11:00עד השעה  18.7.1018מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים עד:  (3

 בתיבת המכרזים עד למועד זה לא תתקבל ולא תובא לדיון!

: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( חשוב מאד .9.1

לוגיסטיקה (, בניין 14במשרדי אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער  1ולהפקיד בתיבת המכרזים מס' 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות  15:00 – 9:00ה בין השעות -, בימי א301ובטחון, קומה ג', חדר מס' 

 .לעיל 9.1 המצוין בסעיף

 את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר! .9.3

לעיל עפ"י שיקול  9.1בסעיף האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים  .9.1

 .דעתה הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים

 .נוסח זה הינו תמצית בלבד ,הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז .10

 .המכרז במסמכי המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .11

 

 

 בברכה,

 אבי וייס

 מזכיר וועדת מכרזים
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