מכרז  9/15מכרז מסגרת לביצוע עבודות בינוי ואחזקה
כללי
 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר ו/או המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה אריאל בשומרון ,ע"ר
(להלן " -האוניברסיטה") מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים
הבאים :ביצוע עבודות בינוי ואחזקה בהתאם לפרקים המנויים במחירון "דקל-מחירי
שיפוצים ותחזוקה" במהדורתו המעודכנת כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
מטרת המכרז היא כי בכל פרק יבחרו בין  3ל 6 -קבלני מסגרת אשר הצעתם במסגרת הליך
.2
זה עמדה בתנאי הסף וניקוד האיכות המינימאלי ,הכל כפי שנקבע בתנאי המכרז ,ועמם
ייחתם הסכם מסגרת.
אתר הביצוע  -העבודות יבוצעו בקמפוס אוניברסיטת אריאל בשומרון ובהתאם להסכם.
.3
מובהר כי העבודות יבוצעו בתוך קמפוס אקדמי פעיל ,וכי הקבלנים יהיו מחויבים לפעול
בתיאום עם המפקח.
.4
תקופת ההתקשרות -ההתקשרות הינה ל 36-חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך
.5
את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת לתקופה מצטברת של עד 5
שנים.
להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
.6
מס'
1
2
3
4
5

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה

התאריכים
28.7.15
 05.08.15בשעה 11:00
10.08.15
13.08.15
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח
תשלום
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
31.08.15
 13:00בלבד!)

 .7תנאי סף
על מגיש ההצעה לעמוד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

המציע הוא אדם או 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 רשום ברשם הקבלנים בפרקים בהם נדרש רישום קבלני ע"פ כל דין.
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;1976-
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
למציע ניסיון של לפחות חמש שנים בסוג העבודות הרלוונטי לפרק/ים אליו/הם הוא
מגיש הצעתו;
המציע עומד בכל דרישות תקן ישראלי רשמי ,כמשמעו בחוק התקנים ,התשי"ג1953 -
רלוונטי ,ככל שישנו;

ח.
ט.
י.
יא.

יב.

.8

המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
למציע מחזור הכנסות בכל אחת מהשנים  2013ו 2014-לכל הפחות בסך הנדרש לפרק/ים
אליו/הם הגיש הצעתו כמפורט במסמך ב;1-
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 לא יאוחר מיום  31.08.15עד 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

