מכרז פומבי מס'  /1///לאספקת רישיונות מיקרוסופט
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מזמין בזאת את המעוניינים
להגיש הצעות לאספקת רישיונות של חברת מיקרוסופט (להלן " -השירותים" ו/או "העבודות").
 .1תקופת ההתקשרות:
השירותים כוללים אספקת רישיונות מיקרוסופט למשך שנה כאשר למזמין ,ולו בלבד ,נתונה האפשרות
להאריך את ההתקשרות פעמיים נוספות כל פעם למשך שנה ,והכל כמפורט במפרט המצורף כמסמך א.1-
אין באמור משום התחייבות של המזמין לכמות כלשהי של רישיונות אשר יוזמנו.
 .2תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הכלליים הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז וכן בתנאי הסל באספקת הציוד הרלוונטי להצעתו:
א .המציע מוסמך ע"י חברת מיקרוסופט למכור רישיונות מסוג "קמפוס";
ב .למציע ניסיון מוכח של מכירת רישיונות מהסוג המבוקש בשלוש שנים האחרונות לפחות;
ג .למציע מחזור הכנסות שנתיות לפחות בגובה סכום הצעתו ,בכל אחת מהשלוש שנים האחרונות;
ד .המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין .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;
ה .המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
ו .בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1721-
ז .המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של  000ש"ח;
ח .המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
ט .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;
ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות
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הצעות ניתן להגיש רק ביום  11.8.//עד השעה  10:00בלבד ,ללשכת המנכ"ל ,בניין
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3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
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המפורטת
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בכתובת:

בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

