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מכרז  9/15מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי ואחזקה
הצגת משתתפים:
עומר ארפי מנהל אחזקה
יפתח צוקרמן מנהל רכש
לירז דרדיגר יועצת משפטית

 .1באוניברסיטת אריאל קיימים שני קמפוסים ולומדים כ 14-אלף סטודנטים.
במסגרת המכרז האוניברסיטה מעוניינת לבחור ספקי מסגרת לעבודות בינוי ואחזקה
שוטפות כאשר מדובר בעבודות שיוזמנו על ידי האוניברסיטה מעת לעת ,בהתאם לפירוט
הכלול בטבלה במסמך ההצעה המתייחסת לפרקי דקל הרלוונטיים בהם האוניברסיטה
מעוניינת לבחור ספקים בכל פרק יבחרו  3-6ספקים ,ובכל ביצוע עבודה ייערך תיחור בין
הספקים שזכו באותו פרק – ראו פירוט במסמכי המכרז.
 .2מסמכי המכרז כוללים שתי חוברות להגשה :ישנה חוברת  1לתנאי המכרז ,שגם עליה יש
לחתום על פי הוראות המכרז ולהגיש וכן חוברת  2הכוללת את הגשת הצעת המחיר
ומילוי פרטים נוספים הנדרשים על פי המכרז והיא מחולקת לפי פרקים של דקל
 .3ניתן להגיש לפרק  1או למס' פרקים באותה הצעה.
 .4יש לעמוד בתנאי סף לאותו פרק אליו בוחרים להגיש הצעה ,התנאים מופיעים בחוברת .1
 .5ניתנה דוגמא למילוי הצעה לפי פרק.
 .6יש לזכור לציין סיווג קבלן ולהוסיף תעודה מאת רשם הקבלנים .לגבי צירוף קבלן משנה
– ככל שמתכוונים לעשות שימוש בקבלן משנה יש לציין ,ואם זהותו ידועה כבר בשלב
הגשת ההצעה ,יש לציין את שם קבלן המשנה.
 .7יש למלא את הטבלה לגבי ניסיון בכל פרק בנפרד .יש לשים לב כי הניסיון שמפרטים הוא
לגבי עבודות שהמציע ביצע באותו פרק אליו הוא מגיש הצעה .וכן יש לציין בכל פרק את
ההנחה על מחירון דקל לגבי אותו פרק.
 .8בכל עמוד נדרש חתימת מורשה חתימה וכדו' עפ"י המפורט בדרישות.
 .9יש לוודא תשלום השתתפות והצגת אסמכתא.

 .10יש להקפיד להגיש המעטפות עד שעה  13:00במועד הסיום כפי שמצוין במכרז .לא
תתאפשר הגשה לאחר שעה זו.

 .11ניתן להגיש הצעה לקבלן כללי ,כאשר הכוונה לביצוע פרויקט בניה הכולל מספר פרקים
שונים של עבודות ,ומעוניינים בביצוע על ידי קבלן אחד .תשומת לב המציעים לתנאים
המיוחדים החלים בפרק זה והתנאים הנדרשים לשם הגשת הצעה
(ראו בטבלה בחוברת )2
 .12לשים לב שבחלק מהטפסים נדרש מילוי וחתימה ע"י עו"ד ורואה חשבון.
 .13לא נדרש לצרף ערבות מכרז.
 .14מחירון דקל הקובע הוא זה שצויין במכרז ובכפוף לכל התנאים המוזכרים שם.

