מכרז מס' 621/
מכרז משלים  -הסכמי מסגרת  -בינוי ותחזוקה
 .1המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,ע"ר (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מפרסם בזאת
מכרז משלים למכרז  11111אשר פורסם על ידי המרכז (להלן " -המכרז המקורי") .מטרת מכרז
משלים זה היא להשלים את מכסת הזוכים לאספקת שירותי בינוי ותחזוקה ,אשר לא כוסתה
במכרז המקורי .וכן להזמין הצעות לעבודות הבאות אשר אינן כלולות במחירון דקל:
 מס' פרק  60נגרות אומן ומסגרות פלדה
 מס' פרק  72נגישות לנכים
 מס' פרק  11גינון והשקיה
 מס' פרק  17ריהוט חוץ
 אחזקת מיזוג אוויר
 ריהוט ונגרות
לשני הנושאים האחרונים מפורסמים כתבי כמויות ומפרטים נפרדים ,אשר חלים בנוסף על כל תנאי
המכרז
 .7המרכז מעוניין לבחור בכל פרק (או תת פרק כפי שיגדיר המרכז) ,מספר קבלני מסגרת ,לביצוע
עבודות שוטפות עבור המרכז בנושא בו עוסק הפרק.

 .3להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
1
7
3
1
5

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך 756
ש"ח

0

מועד הגשת הצעות (עד השעה
 !13:66בלבד)

התאריכים
1..2./.1/
/1.2./.1/
11.2./.1/
0.0./.1/
עד למועד הגשת הצעות
ובלבד שלהצעה יצורף
אישור על תשלום דמי
השתתפות
11.0./.1/

 .1תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז:
התנאים צריכים להתקיים במציע עצמו ,אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

המציע ו1או קבלן משנה מטעמו ,רשום ברשם הקבלנים ו1או רשום בכל
מרשם אחר המעיד על הכשרתו וסיווגו של המציע ,בהתאם לדין,
ובהתאם לנדרש על פי מסמכי המכרז;
המציע אינו בהליכי פירוק ו1או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו1או נמצא
בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו;1720-
המציע עומד בכל דרישות תקן ישראלי רלוונטי לפרק אליו מגיש
הצעה ,ככל שישנו;
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות
סוציאליות;
למציע ניסיון של חמש שנים לפחות בנושא הרלוונטי אליו הוא מגיש
הצעתו;
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ט.
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למציע מחזור הכנסות בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ,הנדרש לפרק
אליו הוא מציע את הצעתו;
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות
המזמין ,והמזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע
אינו יכול לזכות במכרז זה;

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 לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
סיור קבלנים ייערך ביום  /1.2./.1/בשעה  .1/:..נפגשים בשער הכניסה לקמפוס מילקן
באריאל .השתתפות בסיור הינה רשות.
הצעות ניתן להגיש רק ביום  11.0.1/עד השעה  13:66בלבד ,ללשכת המנכ"ל ,בניין 3א'
(קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

