מכרז פומבי מס' 24/17
להוספת רשת אלחוטית ותחזוקתה במתחם הקרוונים
של אוניברסיטת אריאל בשומרון

 .1כללי

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ,מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות עבור מכרז פומבי מס' 24/2017
להוספת רשת אלחוטית ותחזוקתה במתחם הקרוונים של אוניברסיטת אריאל בשומרון ,והכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז על נספחיו.
 .2טבלת מועדים
מס'
1
2
3
4
5

התאריכים
22/10/2017
 29/10/2017בשעה 10:00
5/11/2017
12/11/2017
19/11/2017

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים – בשער דוד  -הכניסה
להולכי רגל לקמפוס המערבי (רח' רמת
הגולן) באוניברסיטת אריאל בשומרון
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
מועד הגשת הצעות (עד השעה !13:00
בלבד)

 .3תנאי סף
המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין;
המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
המציע הינו חברה המתמחה בתחומי תקשורת נתונים.
המעסיקה לפחות  15מהנדסים מקצועיים בתחומי תקשורת נתונים – יש לצרף תצהיר חתום מאומת על ידי
עו"ד.
המציע הקים ,התקין ומתחזק לפחות ( )3מערכות לתקשורת אלחוטית במהלך השנים  .2014-2017מערכת
לתקשורת אלחוטית ,לצרכי תנאי זה הינה מערכת העומדת במצטבר בתנאים הבאים:
מערכת המותקנת בקמפוסים מוסדות אקדמיים ו /או מוסדות חינוך ,בתי חולים ,מתחמים ציבוריים
גופים קמעוניים וכו';
מערכת בעלת למעלה ממאה ( )100נקודת גישה אלחוטית ( Access Point -להלן;)"AP" :
עלות הקמת המערכת הינה לפחות מאתיים חמישים אלף שקלים חדשים (.)₪ 250,000
יש לצרף הצהרה חתומה ופרטי לקוחות ואנשי קשר לאימות סעיף זה בנספח ד' – רישיות ,אישורים ותעודות.
המחזור העסקי של החברה בכל אחת מהשנים  2014-2016הינו לפחות עשרים וחמישה מיליון שקלים חדשים
( - )₪ 25,000,000יש לצרף אישור רו"ח בדבר מחזור העסקים הכספי.

המציע מעסיק מנהל פרויקט שהינו מומחה תקשורת נתונים ,בעל הכשרה של מהנדס מערכת מוסמך אשר ניהל
הקמה של לפחות שתי ( )2מערכות לתקשורת אלחוטית (כהגדרתה בסעיף  )3.5במהלך השנים  – 2014-2017יש
לצרף קו"ח ,ותיאור ניסיון.
המציע הינו בעל הסמכה מסוג ( )Big Dogבתוקף ,נכון למועד הגשת המכרז ,מטעם יצרן הציוד .RUCKUS
יובהר ,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  19/11/2017עד 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

