מכרז פומבי  12/15למתן שירותי אבטחה לאוניבריסטת אריאל בשומרון
כללי
 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת מציעים העומדים
בדרישות שיופרטו להלן ,להגיש הצעה עבור אספקת שירותי אבטחה ושמירה באוניברסיטה,
והכל בהתאם למסמכי המכרז (להלן " -השירותים").
 .2ההתקשרות היא לתקופה של  36חודשים עם אופציה להארכה לעוד  2תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת (בסה"כ עד  5שנים).
 .3תקופת ההתקשרות -ההתקשרות הינה ל 36-חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך
את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת לתקופה מצטברת של עד 5
שנים.
 .4להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :

מס'
1
2
3
4
5

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים בשעה 11:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה

התאריכים
19/10/15
27/10/15
03/011/15
11/11/15
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח
תשלום
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
18/11/15
 13:00בלבד!)

 .5תנאי סף תנאי סף  -כללים:
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על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת
הצעות למכרז:
המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל ויצרף
להצעתו תעודת התאגדות או עוסק מורשה ועליו להוכיח ניהול ספרי חשבונות כחוק .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;
מציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו( 1976-אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס
חשבונות);
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
המציע ו/או בעלי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי תפקידים בה אינם בעלי הרשעה
פלילית ,לשם הוכחת תנאי הסף על המציע לצרף תצהיר על כך.
תנאי סף  -שמירה על דיני עבודה:
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תנאי עבודתם של עובדי המציע מוסדרים בהתאם להסכם קיבוצי כללי ומיוחד כמשמעותם
בחוק הסכמים קיבוציים תשי"ז –  1957ולצווי ההרחבה ,ככל שחלים על עובדי המציע.
המציע נדרש להגיש תצהיר לפי סעיף (2ב)ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
[נספח א] המעיד על כך.
המציע ובעלי השליטה בו יגישו תצהיר בדבר קיום חובותיו של המציע ובעלי השליטה בו
בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים
על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים [נספח ב].
המציע יגיש אישור מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ועיצומים
כספיים אשר הוטלו על המציע ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה,
וכן בדבר קנסות אשר הוטלו על המציע בשנה האחרונה אשר קדמה למועד האחרון להגשת
ההצעה ,ככל שהוטלו.
תנאי סף מקצועיים:
על המציע להיות בעל רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על
ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו –  1996לשם הוכחת תנאי הסף יצרף העתק נאמן למקור של
הרישיון להצעתו.
על המציע להחזיק ברישיון תקף כדין מאת וועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושרותי
שמירה ,תשל"ב –  1972לשם הוכחת תנאי הסף יצרף העתק נאמן למקור של הרישיון
להצעתו.
על המציע להחזיק בכל ברישיונות והיתרים תקפים הדרושים על פי כל דין להחזקת נשק,
לרבות על פי סעיף  10ג' לחוק כלי יריה ,תש"ט –  1949לשם הוכחת תנאי הסף יצרף העתק
נאמן למקור של הרישיון להצעתו.
למציע ניסיון במתן שירותי אבטחה ל 3-לקוחות לפחות ,בהיקף של לפחות  30,000שעות
לשנה לכל אחד מהם ,בכל אחת מהשנים  2013 ,2012ו.2014-
למציע מחזור כספי שנתי של  15,000,000ש"ח בכל אחת מהשנים .2014 ,2013 ,2012
המציע הינו חבר בארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל.
למציע קיים סניף באריאל ולחילופין המציע מתחייב להקים באריאל סניף תוך  90יום מיום
הודעת הזכיה ,ככל שיזכה.
הערה :האוניברסיטה תעמיד לרשות המציע אתר בגודל של כ 50-מ"ר ,בעלות שכירות
חודשית של  ,₪ 1,000ולמציע תיהיה אפשרות להפעיל סניף מאתר זה.
הבהרה :על הסניף של המציע לעמוד בכל תנאי המפרט ביחס לסניף.
לסניף של המציע באריאל קיים רישיון עדכני של "מפעל ראוי" מטעם המשרד לביטחון הפנים
ולחילופין ,ככל שלמציע לא קיים סניף באריאל ,המציע מתחייב להשיג אישור כזה ככל
שטרם הקים סניף באריאל וזאת תוך  90יום לכל המאוחר מיום הודעת הזכיה.
המציע מעסיק ,במועד הגשת המענה למכרז ,לפחות  500מאבטחים המועסקים במשרה
מלאה.
למציע לפחות עובד אחד בעל רישיון מיוחד לפי סעיף  10לחוק כלי יריה אשר יוקצה לסניף
באריאל.
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית [בנוסח המצורף כטופס  ]5או שיק בנקאי [משוך על ידי
בנק מסחרי בישראל ,לפקודת "אוניברסיטת אריאל בשומרון" ,ע"ג השיק לא יצוינו הגבלות
כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות שיק משורטט ("קרוס") ו/או שיק שסחרותו
הוגבלה ("למוטב בלבד")] על סך של ( ₪ 50,000במילים______ :חמישים אלף __ ;)₪
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

הערה :האוניברסיטה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע
להשלים מסמכים ,רישיונות ,אישורים ו/או היתרים אשר נדרשים על פי תנאי הסף להגישם והמציע
לא הגישם ,וזאת תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידי האוניברסיטה ,ובתנאי כי המציע עמד בדרישה
המהותית אשר אותו מסמך/רישיון/אישור/היתר דורש במועד האחרון הקבוע להגשת הצעות
למכרז.
ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת :
.1
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש בשעות העבודה הרגילות של האוניברסיטה לא יאוחר  10.11.15עד
השעה  13:00בלבד ,במשרדי מח' רכש ליד
בניין ( 3מתחת לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא
תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!

טלפון לצורך מסירת הצעות בלבד 0543394838 -
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

