מכרז פומבי מס'  41/41לאפיון,יישום,הטמעה ותחזוקת מערכת ERP
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אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת את
המעוניינים להגיש הצעות לאפיון ,יישום ,הטמעה ותחזוקת מערכת  .ERPהמכרז הינו
מכרז עם קביעת קבוצת מציעים סופית ואפשרות לניהול מו"מ ,הכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.
יודגש כי אספקת השירותים כוללת :ביצוע איפיון מפורט וניתוח פערים אל מול
המערכת המוצעת ,פיתוח והתאמת המערכת על פי דרישות המפרט הטכני ,יישום
והטמעה והתקנת המערכת ובכלל זה ביצוע הסבות נתונים והדרכות משתמשים,
והכל כמפורט במסמכי המכרז .יודגש ויובהר כי אחריות ושירות של  12חודשים יהיו
כלולים בהצעת המחיר של המציע .וכן תהא אפשרות לאוניברסיטה להמשיך בשירות
תחזוקה מדי שנה עד לתקופה מצטברת של  11שנים.
מהודעת הזכייה יתארגן המציע לתחילת ביצוע הפרויקט תוך שבועיים ,כאשר לסיום
הפרויקט עד להעלאת המערכת לאוויר באופן מלא  -מוקצבים שמונה חודשים.
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבחור אילו פרקים ו/או חלקים מהם,
מתוך מפרט הדרישות היא תזמין בפועל מהספק הזוכה.
להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
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הפעילות
התאריכים
פרסום המכרז
3/40/41
סיור מציעים
41/40/41
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
עד ליום 11/40/41
תשובות לשאלות הבהרה
11/40/41
ניתן לשלם עד המועד תשלום דמי השתתפות בסך 2,000
להגשת הצעות ,ובלבד ש"ח
שהצעת המציע תכלול
מסמך המאשר את
תשלום דמי ההשתתפות
מועד הגשת הצעות (עד השעה !12:11
עד ליום 3/44/41
בלבד)

 .6תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון
להגשת הצעות למכרז .עמידה בתנאי הסף הינה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .מציע אשר לא
מתקיימים בו כל תנאי הסף ,לא יוכל להשתתף במכרז והצעתו תיפסל:.
המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על
א.
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;
המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא
ב.
בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
ג.
התשל"ו;1796-
"ערבות ההצעה"  -על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ,משוך על ידי בנק
ד.
מסחרי בישראל ,לפקודת "אוניברסיטת אריאל בשומרון" על סך 00,000
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ש"ח .ע"ג השיק לא יצוינו הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות
שיק משורטט ("קרוס") ו/או שיק שסחרותו הוגבלה ("למוטב בלבד") .למען
הסר ספק ,לא מדובר בערבות בנקאית או שיק של המציע ,כי אם בשיק של
בנק מסחרי כאמור לעיל.
המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של  2,111ש"ח;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות
סוציאליות;
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות
האוניברסיטה ,והאוניברסיטה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדית לקבוע
כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;
המציע סיפק שירותי אפיון ,יישום ,הטמעה ותחזוקת מערכת נשוא מכרז זה
בשלוש ( )3השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;
1
למציע מחזור כספי של לפחות  0,111,111ש"ח בכל אחת מהשנים 2111-
;2112
המציע מעסיק לפחות  25עובדים בתחום ה ERP -ביום הגשת ההצעות;
המציע יגיש למכרז הצעה למערכת אשר בסיס הנתונים שלה יהא מסוג MS-
;SQL
המציע יקבל ציון של לפחות  01במענה למפרט הטכני;
המציע ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,העניק שירותי יישום
הטמעה ותחזוקה של מערכת  ERPלשלושה גופים/חברות ,בחמש שנים
האחרונות לפני מועד הגשת ההצעות ,כאשר בכל גוף/חברה הייתה כמות של
לפחות  41משתמשים;
המציע הינו יצרן ו/או נציג מורשה של היצרן ,בכל הנוגע למוצרים ו/או
לרכיבים אשר הוא מציע לספק לאוניברסיטה במסגרת מכרז זה;
מנהל הפרויקט המוצע יהיה בעל  5שנות ניסיון לפחות ביישום וניהול
פרוייקטים במערכות מידע ,וניהל לפחות פרויקט  ERPאחד בהיקף של
לפחות  41משתמשים;

 .9יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד
באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
 .0כנס ספקים ייערך ביום  14/11/13בשעה  11:11בחדר ישיבות עליון ,קומה  3בבניין
ההנהלה (בניין מס' 3א) בקמפוס מילקן באריאל .ההשתפות בכנס הינה רשות.
.7
 .11ניתן

המפורטת

והמחייבת

בכתובת:

לצפות בהזמנה לקבלת הצעות
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .11את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  9/11/13עד השעה  41:00בלבד ,למרכזייה
ליד בניין ( 3צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה
לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
המכרז
תנאי
לפי
ופניות
הבהרה
לשאלות
המייל
 .12כתובת
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

 1לאור אופי הפרויקט ,אורכו ,והמורכבות הטכנולוגית נדרשת איתנות פיננסית משמעותית מעבר לקבוע בטור ב'
לתוספת בחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב.1772-
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