מכרז פומבי מס' – 15/18
לרכישה ,התקנה ותחזוקת ציוד אלחוט בבניינים קיימים ובניינים חדשים
באוניברסיטת אריאל בשומרון
 .1כללי
אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ,מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות למכרז פומבי מס'
 – 15/18לרכישה ,התקנה ותחזוקת ציוד אלחוט בבניינים קיימים ובניינים חדשים באוניברסיטת
אריאל בשומרון ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש ( )3שנים .האוניברסיטה תהיה רשאית להאריך את ההסכם
לשתי ( )2תקופות נוספות של שנה ( )1אחת ,סה"כ עד תקופה של חמש ( )5שנים .תקופת ההתקשרות
לעניין השירות למערכת שהותקנה ע"י הספק לא תפחת מ 5 -שנים ממועד אספקת הציוד.
 .2טבלת מועדים
מס'
1

התאריכים

הפעילות

17/10/2018

פרסום המכרז

2

23/10/2018

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

3

29/10/2018

תשובות לשאלות הבהרה

4

06/11/2018

המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה  13:00בלבד!)

 .3תנאי הסף
מובהר בזאת ,כי ,למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה ,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.
רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז:
 3.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין;
לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
וכן ,יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע בנספח ד' – רישיונות ,אישורים ותעודות.
 3.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה.
וכן ,יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה בנספח ד' – רישיונות,
אישורים ותעודות.
 3.3המציע הקים ,התקין ומספק (או סיפק) שירותי תחזוקה ללפחות שלוש ( )3מערכות לתקשורת
אלחוטית במהלך השנים .2015-2018
מערכת לתקשורת אלחוטית ,לצרכי תנאי זה הינה מערכת העומדת במצטבר בתנאים הבאים:
 3.3.1מערכת המותקנת בקמפוסים מוסדות אקדמיים ו/או מוסדות חינוך ,בתי חולים ,מתחמים
ציבוריים גופים קמעונאיים וכו';
 3.3.2מערכת בעלת למעלה ממאה ( )100נקודת גישה אלחוטית ( Access Point -להלן;)"AP" :
 3.3.3עלות הקמת המערכת הינה לפחות מאתיים חמישים אלף שקלים חדשים ( )₪ 250,000לא
כולל מע"מ.
לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  -ההצעה ,וכן יש למלא
פרטי לקוחות והתקנות בנספח ג' – ניסיון המציע.
 3.4המציע הינו בעל הסמכה מסוג ( )Big Dogבתוקף ,נכון למועד הגשת המכרז ,מטעם יצרן הציוד
.RUCKUS
לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' – ההצעה.
כמו כן ,יגיש המציע העתק של הסמכה בתוקף במועד הגשת ההצעה כנדרש בנספח ד' – רישיונות,
אישורים ותעודות.
 3.5המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית על סך של עשרים אלף שקלים חדשים ( )₪ 20,000בנוסח
המופיע בנספח ו' – ערבות מכרז.
 3.6המציע מקיים את הוראת ס'  9לחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן .להוכחת עמידתו
בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'  -ההצעה.
 3.7קבלן אשר עבר בעבר עם האוניברסיטה והפר עמה חוזה – הצעתו תיפסל על הסף.
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  06/11/2018עד 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 .054-9079499
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

