מכרז פומבי מס'  - 5/18לתחזוקה שוטפת של תשתיות תקשורת קיימות
באוניברסיטת אריאל בשומרון
 .1כללי
אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ,מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות עבור מכרז פומבי לתחזוקה שוטפת
של תשתיות תקשורת קיימות באוניברסיטת אריאל בשומרון ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
 .2טבלת מועדים
מס'

התאריכים

הפעילות

1

25/02/2018

פרסום המכרז

3

07/03/2018

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

4

13/03/2018

תשובות לשאלות הבהרה

6

20/03/2018

מועד הגשת הצעות (עד השעה !13:00
בלבד)

 .3תנאי סף
רשאי להגיש הצעה למכרז ,מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז.
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.
המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין;
לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע.
המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה.
המציע הינו בעל איתנות פיננסית הבאה לפחות:
הינו בעל מחזור הכנסות שנתי של לפחות ( ₪750,000שבע מאות חמישים אלף שקלים
חדשים) (לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים  2015 , 2014ו ;2016 -
המציע אינו בעל הערת עסק חי ,על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת ;2016
המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;

לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף כנספח ד' – אישור רואה חשבון.
המציע העניק בין השנים  2015-2017שירותים ,כהגדרתם במכרז זה ,ללפחות לקוח אחד.
לקוח לצורך סעיף קטן זה הינו:
גוף שהיקף ההתקשרות השנתי עם המציע עמד על מאתיים אלף שקלים חדשים ()₪200,000
(לא כולל מע"מ).
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,ישלים המציע את הטבלאות המופיעות בנספח ג' – ניסיון המציע.
המציע העניק בין השנים  2015-2017שירותים ,כהגדרתם במכרז זה ,ללפחות שלושה לקוחות.
לקוח לצורך סעיף קטן זה הינו:
גוף שקיבל שירותים ,כהגדרתם במכרז זה ,בתקופה רצופה של  12חודשים לפחות;
לצורך הוכחת תנאי סף זה ,ישלים המציע את הטבלאות המופיעות בנספח ג' – ניסיון המציע.
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  20/03/2018עד 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 .054-3394838
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

