מכרז מסגרת מס' 14/15
אספקת והצבת מכולות למגורים
כללי
 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר (להלן -
"האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים הבאים:
אספקת והצבת ( 50חמישים) מכולות למגורים בקמפוס באריאל ,כמפורט במסמכי מכרז זה
(להלן " -הציוד").
.2

.3
.4
.5

לאור העובדה כי לאוניברסיטה חסרים מקומות לינה לסטודנטים בעקבות מימוש אופציה על ידי
גוף מוסדי אשר ביקש לפתוח כיתת לימוד נוספת ללומדיו וכך נוצר צורך דחוף ובהול למקומות
לינה נוספים ,כאשר המדובר בסטודנטים שהינם עתידים כבר בזמן הקרוב להתחיל בלימודיהם
במוסד ,המכרז מפורסם בלוחות זמנים צפופים.
יודגש כי אספקת השירותים כוללת :הובלת המכולות ,הנפה והעמדה במקום המיועד לשטח וכן
ביצועי התאמות ,וכן אחריות לשנה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז .יודגש כי ביצוע חיבור
המכולות לתשתיות יבוצע על ידי המזמין.
המציע יידרש לחתום על התחייבות כי ביקר בשטח האתר המיועד להצבת המכולות וסביבותיו
ומצאו מתאים בהתאם לטופס מס'  ,4ועליו לדאוג לבקר באתר ככל שלא נכח בסיור הקבלנים.
המכולות יסופקו לכל המאוחר עד ליום  ,15.2.16או מוקדם יותר עלפי הצעתו של המציע במסמך
ב'.

 .1להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :

מס'
1
2
3
4

5

התאריכים
1.12.15
עד ליום 7.12.15
 08.12שעה 11:30
9.12.15
ניתן לשלם עד המועד
להגשת הצעות ,ובלבד
שהצעת המציע תכלול
מסמך המאשר את תשלום
דמי ההשתתפות
עד ליום 13.12.15

הפעילות
פרסום המכרז
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
סיור רשות נפגשים בשער מילקן
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח

מועד הגשת הצעות (עד השעה !13:00
בלבד)

. .2תנאי סף
 2.1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – יפסלו.
 2.2תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד
קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
תנאי הסף להשתתפות במכרז הנם במצטבר:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל ,שאינו תאגיד רשום;
המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976 -
המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל או כל הליך אחר העלול לפגוע במילוי
ההתחייבויות שנטל על עצמו;
המציע סיפק והציב  15מכולות בשלוש שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז
(;)13/12/2015 -13/12/2012
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות  12מיליון
( )12,000,000שקלים חדשים ,בכל אחת מהשנים 2013, 2012 :ו ,2014-הנובע מפעילותו
בתחום אספקה והצבת מכולות;
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
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  13.12.15עד
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

