מכרז פומבי מס' 10/15
לאספקת והתקנת ציוד למערכות אורקוליות ומתן שירותי תחזוקה ואחריות

 .1אוניברסיטת אריאל (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת מציעים ,העונים על תנאי הסף
המפורטים במכרז ,להציע הצעות לאספקה והתקנת ציוד למערכות אורקוליות באוניברסיטה
בהתאם לרשימת הציוד המופיע בנספח ה למסמכי המכרז ושישמש כמחירון לביצוע אספקת
הציוד והתקנתו בהתאם להזמנות שיוצאו מעת לעת על ידי האוניברסיטה או מי מטעמה וכן
למתן שירותי תחזוקה ואחריות כמפורט במסמכי המכרז.
להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
1
2
3
4
5
6

התאריכים
05.07.15
 13.07.15בשעה 11:00
15.07.15
22.07.15
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על
תשלום
28.07.15

הפעילות
פרסום המכרז
סיור מציעים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
 13:00בלבד!)

תנאי סף
 2.1כללי
2.1.1

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים .הצעה
שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.

2.1.2

על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.

2.1.3

לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

2.1.4

מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר ,עוסק מורשה אחר או כל
גורם אחר ,אלא אם הדבר הותר במפורש.

3

מעמדו המשפטי של המציע

 3.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים:
3.1.1

המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

3.1.2

המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;

 3.2לשם הוכחת תנאי הסף על המציע לצרף לטופס ההצעה:
3.2.1

תעודת עוסק מורשה או אישור מהמרשם הרלוונטי על רישום תאגיד.

3.2.2

כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

3.2.3

נסח רישום תאגיד עדכני לשנת ( 2014ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות
התאגידים ,שכתובתו taagidim.justice.gov.il :תחת הקישור "הפקת נסח חברה").

3.2.4
4

אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.

תשלום דמי השתתפות במכרז

 4.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לשלם סך של  500ש"ח כדמי השתתפות במכרז.
 4.2התשלום יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון מס'  ,562100/60בנק  ,10מס' סניף  .817יש
לצרף אישור על התשלום להצעה.
 4.3התשלום לא יוחזר.
5

תצהיר
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר ,מאומת בידי עורך-דין,
בנוסח המפורט בנספח ג' למכרז ,בדבר:

 5.1נכונות פרטי ההצעה;
 5.2העדר הרשעות בתחום יחסי העבודה ותשלום שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
;1987
 5.3תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין המציע יודע על קיומה של מניעה כלשהי ,לרבות לגבי קיומו
של חשש לניגוד עניינים ,שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי
ההצעה ,על-פי המכרז ,על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי דין.
 5.4תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה המציע מפעיל מוקד שירות לקבלת פניות ומתן תמיכה טלפונית
הזמין בימים א' – ה' ,בין השעות .18:00 – 8:00
 5.5תצהיר כי המציע ראה ולמד את מערכות האורקוליות והטכנולוגיה הקיימות באוניברסיטה וכי הוא
מוסמך ויודע לתת שירות למערכות אלה כמפורט בהסכם.
 5.6תצהיר כי למציע יש כ"א טכני היודע לבצע התקנות ותכנות מערכות אורקוליות נשוא מכרז זה.
6

היקף פעילות

 6.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל מחזור כספי של לפחות מיליון ()1,000,000
שקלים חדשים ,בכל אחת מהשנים 2013, 2012 ,ו ,2014-הנובע מפעילותו בתחום אספקה ,התקנה
ומתן שירות למערכות אורקוליות.
 6.2על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה החשבון /מנהל החשבונות /יועץ המס הקבוע של המציע,
בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.
 6.3אם למציע פעילות בתחומים נוספים ,עליו להפריד תחומי עיסוק אלה ולא לציינם במסגרת הצעתו.

7

ניסיון המציע באספקה ,התקנה ומתן שירות ואחריות למערכות אורקוליות

 7.1כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,מתקיימות במציע כל הדרישות המפורטות להלן:
7.1.1

המציע בעל חמש ( )5שנות ניסיון באספקה ,התקנה ומתן שירות ואחריות
למערכות אורקוליות.

7.1.2

המציע העניק שירותי תחזוקה ואחריות למערכות אורקוליות ואספקת ציוד
אורקולי ללפחות חמישה ( )5לקוחות ,ושמתקיימים כל התנאים הבאים:

 7.1.2.1המציע העניק שירותים כאמור לכל אחד מהלקוחות בתקופה רצופה של  12חודשים לפחות
במהלך השנים .2014-2013
 7.1.2.2לכל אחד מהלקוחות מערכת/ציוד אורקולי בשווי חמש מאות אלף ( ₪ )500,000לפחות.
7.1.3

לשם הוכחת תנאי הסף ,על המציע לפרט בטופס ההצעה את מספר שנות
הניסיון של המציע באספקה ,התקנה במתן שירותי תחזוקה ואחריות
למערכות אורקוליות ,ולגבי כל אחד מהלקוחות ,את הפרטים הבאים ]1[ :שם
הלקוח; [ ]2פרטי איש קשר מטעם הלקוח; [ ]3התקופה בה נתן המציע
שירותים ללקוח; [ ]4סוג המערכת/ציוד אצל הלקוח ו ]5[-שווי המערכת/ציוד
של הלקוח עבורו ניתן שירות על ידי המציע.

 .8ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  28.07.15עד השעה  13:00בלבד ,למרכזייה ליד
בניין ( 3צמוד לסניף בנק הדואר) ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה
הצעות לאחר השעה הנקובה!
כתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז .MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
אוניברסיטת אריאל
בשומרון

