מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' -3/16
מתקן מתח גבוה קמפוס מילקן

 .1כללי
 1.1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע" (להלן" -האוניברסיטה") מזמינה בזאת את המעוניינים
להגיש הצעות לביצוע העבודה הבאה :הספקת והתקנת מתקן מתח גבוה במבנה בחדר מתח
גבוה בקמפוס מילקן ,באוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -העבודות").
 1.1יודגש ,כי המתקן המיועד לציוד מצוי בהליכי בניה.
 3.1על המציע לסיים את העבודות בתוך  90ימי עבודה מיום צו תחילת עבודות.
 .2טבלת מועדים  -להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז (כפוף להוראות המכרז):
מס'
3
2

1
4
5

הפעילות

התאריכים
פרסום המכרז
36.02.36
עד מועד הגשת הצעות ₪ 500 ,כולל מע"מ
ובלבד שבהצעה יימצא
דמי
תשלום
אישור
ההשתתפות
ב 21.02.36נפגשים בכניסה סיור קבלנים
לקמפוס מילקן באריאל
בשעה 31:00
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
03.01.36
תשובות לשאלות הבהרה
08.01.36
מועד הגשת הצעות (עד השעה !31:00
35.01.36
בלבד)

 .3במקרה של סתירה בין המועדים הנקובים בטבלה שלעיל לבין המועדים המצוינים במסמכי
המכרז ,יגברו המועדים הנקובים בטבלה.
 .2המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים .באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם
לשלבי המכרז.
 .1האוניברסיטה רשאית לשנות כל מועד המופיע לעיל ,וכן לדחות את המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז .הודעה לגבי שינוי מועד תפורסם באתר האוניברסיטה.
 .3תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 .3תנאי סף:
א.

ב.
ג.
ד.

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;
המציע 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 ,התשל"ו;3976-
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 ;₪ 30,000

ה.
ו.
ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.
.2

.1

הוראת הגשה :יש להקפיד לא לחורר את הערבות או השיק הבנקאי בעת הגשת
ההצעה
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
בידי המציע אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  ,התשכ"ט  3969-והעתק על רישום מעודכן של
הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה ,לכל הפחות ,בסיווגים
הבאים :בענף  160סיווג א 3-ובענף  150בסיווג א;1-
למציע ניסיון מוכח כקבלן ראשי של ביצוע שלושה ( )1מתקני חשמל מתח גבוה אשר נצבר
בחמש שנים האחרונות ,היינו ,משנת  2030ועד מועד הגשת הצעות במכרז;
אצל המציע קיים לפחות חשמלאי אחד שהינו מוסמך לעבודות אספקת והתקנת מתקן
מתח גבוה ,לרבות רישיון ממשרד הכלכלה והתעשיה לעבודות מתח גבוה;
2032למציע מחזור שנתי של לפחות ארבעה ( )4מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים:
;2034
המציע מעסיק או יעסיק מנהל עבודה מורשה כחוק בעל ניסיון של  5שנים לפחות ,אשר
נצברו בשבע השנים האחרונות.
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות האוניברסיטה,
והאוניברסיטה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול
לזכות במכרז זה;
האוניברסיטה רשאית ,אך איננה חייבת ,לדרוש מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים
נוספים מהמציע וכן לברר פרטים לגבי עבודות ופרויקטים שבוצעו על ידי המציע אצל
צדדים שלישיים .מציע אשר בוחר להגיש הצעה מביע בכך את הסכמתו לסעיף זה ואין
ולא יהיו לו טענות כלפי האוניברסיטה בשל כך.
יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד
באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.

ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת :
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש בשעות העבודה הרגילות של האוניברסיטה לא יאוחר  35.01.36עד השעה
 31:00בלבד ,במשרדי מח' רכש בניין 1א' חדר 1.0.31א ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון
להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!

טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד 0541194818
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

