מכרז פומבי מס'  61/61לעבודות קידוח ויציקת כלונסאות
אוניברסיטת אריאל בשומרון והמרכז לעיצוב וטכנולוגיה (להלן " -האוניברסיטה"),
.1
מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לשני פרויקטים לעבודות קידוח ויציקת
כלונסאות ,כמפורט במפרט המצורף כמסמך א 1-למסמכי המכרז (להלן " -העבודות"
או "השירותים") וזאת באתרים הבאים:
פרויקט  - 1בניין הייטק 2
פרויקט  - 2בניין מעונות  111ובניין מעונות ( 112בניינים  4ו)5-
מציע רשאי להגיש הצעה לביצוע העבודות בשני הפרויקטים או לחילופין לביצוע
העבודות בפרויקט אחד בלבד.
העבודות יחלו תוך  03יום מיום הודעת האוניברסיטה על תחילת עבודה ,ומשך
.2
העבודות יהא  0חודשים.
האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להפחית ו/או לשנות את כמות
.0
וגודל העבודות/הפרויקטים.
 .4להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
הפעילות
התאריכים
מס'
פרסום המכרז
3/62/61
1
סיור מציעים
----2
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
61/62/61
0
תשובות לשאלות הבהרה
21/62/61
4
תשלום דמי השתתפות בסך  533ש"ח
ניתן לשלם עד המועד
5
להגשת הצעות ,ובלבד
שהצעת המציע תכלול
מסמך המאשר את
תשלום דמי ההשתתפות
מועד הגשת הצעות (עד השעה !12:33
2/6/61
6
בלבד)
 .5תנאי 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-
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
ד.
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות
ה.
סוציאליות;
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות
ו.
האוניברסיטה ,והאוניברסיטה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדית לקבוע
כי המציע אינו יכול לזכות במכרז זה;

ז.
ח.
ט.

המציע ביצע עבודות קידוח ויציקת כלונסאות לשלושה גופים שונים ,בשווי
של לפחות  2,333,333ש"ח לכל אחד מהגופים ,בשלוש ( )0השנים האחרונות
שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
למציע מחזור כספי של לפחות  4,333,333ש"ח בכל אחת מהשנים 2313-
;2312
המציע הינו בעל רישיון לעסוק כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות מטעם משרד
הבינוי והשיכון ,ורשום ברשם הקבלנים ,בהתאם לעבודות הנדרשות
במסגרת מכרז זה ,ולכל הפחות בעל סיווג ב;1

 .6יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד
באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
 .9ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
 .8את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  2/31/14עד השעה  62:::בלבד ,למרכזייה
ליד בניין ( 0צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה
לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
המכרז
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ופניות
הבהרה
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המייל
 .7כתובת
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

