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  1012120' מכרז פומבי מס 

התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים , ספקהא
 . ת תלפיות בחולוןבקמפוס מכלל (ספרינקלרים1מתזים)

  

 ,("תלפיותמכללת "או " המכללה"או " המזמינה: "להלן), תלפיותמכללת  .1
, הצעות להספקה להציע ,מזמינה מציעים העומדים בתנאים המפורטים

 ת לכיבוי אש במיםות אוטומטיוהתקנה ושירות של מערכ
 "(.המכרז: "להלן), (ספרינקלרים/מתזים)
 

 :על המציע לעמוד בתנאים הבאים כתנאי להשתתפותו במכרז .2
 

חברה , פ דין"בישראל ע רשוםההמציע הינו תאגיד  -מעמד משפטי   2.1
 .שותפות רשומהאו  ,מ"בע

 
מאת פה יהמציע הינו בעל הסמכה תק –הסמכות לפי התקן הישראלי  2.2

אחזקה וטיפול במערכות אוטומטיות , אספקהל, מכון התקנים הישראלי
לפי תקן , משאבות ומאגרי מים לכיבוי אש ,מתזים –לכיבוי אש במים 

     . /1951/152ישראלי 
  

 ניסיוןותק ו 2.2
 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  9במשך לפחות ותק למציע  2.2.1
התקנה ושירות למערכות , באספקה, ההצעות למכרז זה

מתן שירות למערכות כן בו( מתזים)אוטומטיות לכיבוי אש במים 
 .אלו

השנים  2סיפק והשלים במהלך , המציע ביצע 1.1.1
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 

התקנת מערכות , ההצעות למכרז זה
בלפחות ( מתזים)ומטיות לכיבוי אש במים אוט

אשר כל אחד , פרוייקטים  של מבני ציבור 2
מפרויקטים אלו היה בשטח בנוי של לפחות 

אשר ו, /1951/152י "בהתאם לת, ר"מ 2222
אחת מההתקנות הללו ההיקף הכספי של כל 

לפני ₪  222,222לפחות בהיקף כספי של היה 
 .מ"מע
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, הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים מתקיימים במציע התנאים  2.2
 : 1591 – ו"התשל

 
נוסח )י חשבונות על פי פקודת מס הכנסה סמציע מנהל פנקה 2.2.1

, או שהוא פטור מלנהלם, 1599-ו"תשל, וחוק מס ערך מוסף( חדש
וכן מדווח למנהל מס ערך , נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו

 .חוק מס ערך מוסף מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
 

 ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2עומד בדרישות סעיף המציע  2.2.2
 .לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 
 ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2עומד בדרישות סעיף המציע  2.2.2

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  5לעניין קיום הוראות סעיף 
 .  /155 – ח"התשנ, מוגבלות

 
בתחום , (מ"כולל מע)₪ למציע היה מחזור כספי בהיקף של לפחות מליון  2.9

, (מתזים)ת אוטומטיות לכיבוי אש במים והספקה והתקנה של מערכשל 
 .(2215 כולל) 2215עד  2219בכל אחת מן השנים 

 
 .מציע מחסן חלפים לטיפול בתקלות במערכות המתזיםל 2.1

 
שכל אחד מהם מוסמך , (םכשכירי)עובדים  9המציע מעסיק לפחות  2.9

 .להתקין ולתחזק מערכות מתזים
 

ובידו  2219מהדורת שנת  ISO 5221המציע עומד בדרישות תקן  /.2
על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך  ,תעודה בתוקף/אישור

 – SGS ,המכון לבקרה ואיכות– IQC ,ון התקניםכמ: כגון ) בפועל בארץ
 .(ההחברה הכללית להשגח

 
 22.2221./2 ביום םיתקייש מציעיםסיור המציע ישתתף ויירשם ב 2.5

, בשל מגבלות נגיף הקורונה. בחולון 9יטבתה ' הממוקמת ברח, במכללה
כפופה בהרשמה מראש והסיור יתקיים  ,השתתפות בסיור המציעים
בהתאם לשיבוץ שייקבע  .11:22 –ל  12:22במספר סבבים בין השעות 
  .ותבלעדית על ידי מכללת תלפי

:  ל"או בדוא  22-912/912 :'יש ליצור קשר עם אילה בטל, להרשמה
talpiot@talpiot.ac.il   . 
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, (ספרינקלרים/מתזים) ת לכיבוי אש במיםות אוטומטיומערכה תהתקנ .2
היאוחר ותושלם לכל , ימים 29תבוצע במשך עד , כאמור במסמכי מכרז זה

 .12.29.2221עד יום 
 

 9%בסך של , אספקת הציוד  והתקנתו -התשלום האחרון עבור מתן השירותים  .2
על , חודשים מיום קבלת אישור מעבדה מוסמכת 1ישולמו תוך , מהצעת המציע

 תוודא המכללה, חודשים 1לשם כך שבמהלך פרק זמן זה של , השלמת העבודה
 שלא נתגלו ליקויים במתן השירותים, שכל המערכות עובדות באופן תקין

 .הן תוקנו באופן מיידי, ושבמידה ונתגלו ליקויים
 

יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז  .9
 :תפרסמים באתר האינטרנט של המכללה בכתובתהמ, המלאים

https://www.talpiot.ac.il/המציע  .("אתר האינטרנט: "להלן) מכרזים
לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות , יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז

 .וכל מידע רלבנטי אחר
 

הודעות ושינויים ביחס . את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט .1
מציעים לבדוק את אתר למכרז יועלו לאתר האינטרנט מעת לעת ובאחריות ה

 .האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור
 

בפורמט הקבוע  המציעים רשאים להעביר שאלות הבהרה לגבי המכרז .9
: ל"הדוא אמצעות דואר אלקטרוני לכתובתב, במסמכי המכרז

talpiot@talpiot.ac.il   להספקה  – 2221/21' מכרז פומבי מס"עבור ,
 התקנה ושירות של מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים

 וזאת עד ליום, "מכללת תלפיות בחולוןבקמפוס  (ספרינקלרים/מתזים)
 .  12:22בשעה ,  22.22.2221

  
לתיבת המכרזים ( חתום במקור)את ההצעה יש להגיש בעותק אחד  ./

והתפעול הרכש ' משרדי יחב, בחולון 9יטבתה רחוב , תלפיותשבמכללת 
 . 12:22בשעה  19.22.2221שבקומת המרתף עד ליום 

מכללה עד למועד תיבת המכרזים שבמזכירות הנהלת ההצעה שלא תגיע ל
 . לא תתקבל ולא תובא לדיון, שנקבע להגשת ההצעות

האחריות לכך שההצעה תגיע למכללה מוטלת על המציע בלבד ועליו לוודא 
 לאחר שנלקחו בחשבון סידורי ההגעה, ההצעה אכן תגיע למכללה במועד כי

 .והחנייה
 
 
 
 

https://www.talpiot.ac.il/מכרזים/
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לא תתקבל הצעה משותפת המוגשת בידי . ההצעה תוגש בידי מציע אחד .5

 .מספר מציעים במשותף
 

 .המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .12
 

, לבין הוראות מסמכי המכרזבמקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו  .11
  .מסמכי המכרז יגברו

                                                              
  ,בברכה                                                                   

          
 ועדת המכרזים         

 מכללת תלפיות                  
 


