מכרז פומבי מס'  01/01הסכמי מסגרת לאספקת מחשבים,מסכים
ומתן שירותי אחריות ותחזוקה
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אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה") ,מזמינה
בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים הבאים:
אספקת מחשבים ומסכים ומתן שירותי אחריות ותחזוקה
בהסכמי מסגרת (להלן " -השירותים" ו" -המחשבים").
השירותים יסופקו בשני שלבים:
שלב א'  -האוניברסיטה מעוניינת לרכוש כ 111-מחשבים מהמציע
שהצעתו תקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות המידה
והמשקלות המפורטות במכרז .מחשבים אלו יסופקו לכל עד ליום
( 00/01/01בכפוף לתיאום עם האוניברסיטה).
שלב ב' -האוניברסיטה מעוניינת להזמין מעת לעת מחשבים וציוד
מחשבים נוסף ,כגון מחשבים ניידים .האוניברסיטה תבחר מספר
מציעים ,אשר יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמות
מידה והמשקלות המפורטות במכרז ,וייחתם עם מציעים אלו
(לרבות ,המציע שזכה בשלב א') הסכמי מסגרת שנתיים .תחילת
ביצוע שירותים אלו ,יהא בהתאם להודעת נציג האוניברסיטה
בפנייה לביצוע עבודה פרטנית.
שלב הצעת המחיר יהא בהליך תיחור דינאמי ברשת האינטרנט
או הליך תיחור אחר ,כמפורט במסמכי המכרז.
יודגש כי אספקת השירותים כוללת :אספקת הציוד ,התקנתו
ומתן שירותי אחריות ותחזוקת הציוד הנ"ל (האחריות תהא
למשך  4שנים) ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .יודגש ויובהר כי
האחריות והשירות יהיו כלולים בהצעת המחיר של המציע.
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 .6תנאי סף:
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,באופן מצטבר,
ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
א .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;
ב .המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או
נמצא בעריכת הסדר נושים;
ג .בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו;0776-
ד" .ערבות ההצעה"  -על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ,משוך
על ידי בנק מסחרי בישראל ,לפקודת "אוניברסיטת אריאל
בשומרון" על סך  01,111ש"ח .ע"ג השיק לא יצוינו
הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק
משורטט ("קרוס") ו/או שיק שסחרותו הוגבלה ("למוטב
בלבד").
ה .המציע שילם דמי השתתפות במכרז בסך של  511ש"ח;
ו .המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות
בגין זכויות סוציאליות;
ז .למציע מחזור הכנסות שנתיות לפחות בגובה של 2,111,111
ש"ח ,בכל אחת מהשנים;2101-2102 :
ח .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;
ט .המציע הינו נציג מורשה של היצרן/יצרנים שמוצריהם/רכיבים
מתוצרתם הוא מציע לספק לאוניברסיטה במסגרת מכרז
זה.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף
להצעתו אישור יצרן כאמור (טופס  4למסמך ב).
י .המציע מפעיל מעבדה לתיקון מחשבים שהינה מעבדה מורשית
מטעם יצרן/ני המחשבים.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף
מסמכים או אישורים על כך (וכן טופס  4למסמך ב).
יא .המציע סיפק במשך כל אחת מהשלוש שנים האחרונות (2101-
 ,)2102לפחות ( 051מאה חמישים) מחשבים אישיים
שולחניים מתוצרת יצרן/ני המחשבים ,בשלושה פרויקטים
שונים לגופים ו/או מוסדות.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף
להצעתו פירוט של המוסדות/גופים עבורם סיפק מחשבים
כאמור במהלך התקופה האמורה (טופס  2למסמך ב).
יב .המציע מסוגל לספק כ 111-מחשבים ומסכים עד ליום
.00.01.01

לצורך עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לחתום על טופס
מס' ;5
יג .למציע קיים סניף ,המסוגל לספק שירותי אחזקה ואחריות
לציוד הכלול במכרז על פי כל תנאי המכרז ,הממוקם
ברדיוס של לא יותר מ 45-ק"מ מאריאל.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף
מסמכים או אישורים על כך וכן למלא את טופס מס' 5
במסמך ב'.
 .7יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של
מציע אשר לא תעמוד באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת
מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
 .1ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת
בכתובת.http://www.ariel.ac.il/management/open :
 .7את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  5/1/01עד השעה 01:11
בלבד ,למרכזייה ליד בניין ( 1צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס
מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר
השעה הנקובה!
 .01כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

