מכרז פומבי מס' 91//1/
לאספקת והתקנת ריהוט לבית הכנסת בקמפוס באריאל
 ./אוניברסיטת אריאל ,ע"ר (להלן " -המזמין") ,מזמין בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים הבאים :אספקת
והתקנת ריהוט בבית הכנסת בקמפוס באריאל כמפורט במסמכי
המכרז (להלן " -השירותים").
 ./השירותים יכללו אספקת והתקנת מושבים בהתאם לתנאים
המפורטים במפרט המצורף למכרז ולשאר הוראות המכרז,
המיועדים לבית הכנסת.
 .3ביצוע העבודות יחל תוך  99יום מיום הודעת הזכייה למציע,
והעבודות יסוימו תוך  39יום.
 .4להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
/
/
3

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים
תאריך אחרון לשאלות
הבהרה
לשאלות
תשובות
הבהרה
תשלום דמי השתתפות
בסך  599ש"ח

1

מועד הגשת הצעות (עד
השעה  !/3:99בלבד)

4
5

התאריכים
/9././9/3
/9././9/3
//././9/3
/1././9/3
עד למועד הגשת
הצעות ובלבד
שלהצעה יצורף
אישור על
תשלום דמי
השתתפות
4.3./9/3

 .5תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר,
ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
א .המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד המאוגד כדין בישראל;

ב.
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

למציע ניסיון באספקת ריהוט לבתי כנסת והוא פעיל בשוק
בתחום זה באופן רציף לפחות מיום ;/.1./999
למציע מחזור כספי של לפחות  099,999ש"ח בכל אחת
מהשנים ;/999-/9//
המציע סיפק ריהוט לבתי כנסת לפחות לשלושה בתי כנסת
בשלוש שנים האחרונות בסך של לפחות  /99,999ש"ח לכל
בית כנסת;
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;/991-
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות
בגין זכויות סוציאליות;
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
 .3הצעות ניתן להגיש רק ביום  4.3./3עד השעה  /3:99בלבד ,ללשכת
המנכ"ל ,בניין 3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא
תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
 .4כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל

