מכרז מסגרת מס' 11/17
מכרז משלים לביצוע עבודות בינוי ואחזקה
 .1כללי
 1.1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ו/או המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון ,ע"ר (להלן -
"האוניברסיטה") מפרסמת בזאת מכרז משלים בהמשך למכרז מסגרת מס'  - 9/15לביצוע עבודות בינוי
ואחזקה אשר פורסם על ידי האוניברסיטה בשנת ( 2015להלן" :המכרז המקורי").
 1.2מטרת מכרז מסגרת משלים זה היא להשלים את מכסת קבלני אספקת שירותי בנייה ואחזקה בפרקים אשר
לא הושלמו במסגרת הליכי המכרז המקורי המפורטים במסמכי המכרז המשלים :עבודות עפר ,עבודות בטון
יצוק באתר ,עבודות בניה ,עבודות איטום ,נגרות אומן ,מסגרות פלדה ,מתקני תברואה ,עבודות ריצוף וחיפוי,
עבודות אלומיניום ,עבודות אבן ,מתקני מיזוג אויר ,מסגרות חרש וסיכוך ,נגרות חרש ,מערכת בקרת מבנים,
פיתוח אתר ,גינון ומערכות השקיה ,סלילת כבישים ורחבות ,קווי מים ביוב ותיעול ,תחזוקת מבנים ומערכות,
עבודות בינוי כללי.
 1.3תקופת ההתקשרות  -ההתקשרות הינה למס' חודשי ההתקשרות שנותרו בהתאם למכרז המקורי (כ16-
חודשים) ,כאשר לאוניברסיטה בלבד אופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים
כל אחת.
 .2להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
הפעילות

מס'

התאריכים

1

05/07/2017

פרסום המכרז

 12/07/2017בשעה 10:00

סיור קבלנים

2

19/07/2017

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

3

26/07/2017

תשובות לשאלות הבהרה

4

10/08/2017

מועד הגשת הצעות (עד השעה !13:00
בלבד)

 .3תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 3.1המציע הוא אדם או גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין .מובהר בזאת,
כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים
של תאגיד אחר ,כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.
 3.2המציע רשום ברשם הקבלנים בפרקים בהם נדרש רישום קבלני ע"פ כל דין.

 3.3המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
 3.4בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 3.5המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
 3.6למציע ניסיון של לפחות חמש שנים בפרק/ים אליו/הם הוא מגיש הצעתו;
 3.7המציע עומד בכל דרישות תקן ישראלי רשמי ,כמשמעו בחוק התקנים ,התשי"ג 1953 -רלוונטי ,ככל שישנו;
 3.8למציע מחזור הכנסות בשנים  2015ו 2016-לכל הפחות בסך הנדרש לפרק/ים אליו/הם הגיש הצעתו כמפורט
במסמך ב;1-
 3.9המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות האוניברסיטה ,והאוניברסיטה רשאית על פי
שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;
 3.10האוניברסיטה רשאית ,אך איננה חייבת ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים מהמציע וכן לברר
פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים .מציע אשר בוחר להגיש הצעה
מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין ולא יהיו לו טענות כלפי האוניברסיטה בשל כך.
 3.11יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד מהתנאים ,תיפסל
על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:
http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  10/08/2017עד השעה  13:00בלבד ,במשרדי מח' רכש בניין  3א' חדר 3.0.13א,
קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד .054-3394838
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

