מכרז מסגרת פומבי
מס' 6/15
אספקת שירותי ליסינג תפעולי לאוניברסיטת אריאל בשומרון
כללי
.1
.2

.3
.4

אוניברסיטת אריאל בשומרון (להלן " -האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת מציעים העומדים
בדרישות שיופרטו להלן ,להגיש הצעה עבור אספקת שירותי ליסינג תפעולי ,והכל בהתאם
למסמכי המכרז (להלן " -השירותים").
במכרז מסגרת זה יבחרו שני ( )2קבלנים (להלן" :קבלן" או "ספק מסגרת") שיספקו את
השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז והסכם המסגרת המצורף לו.
האוניברסיטה תתקשר עם הקבלנים בהסכם המסגרת ,ותזמין מעת לעת ע"פ צרכיה שרותי
ליסינג תפעולי במהלך תקופת ההתקשרות.
חלוקת אספקת השירותים בין ספקי המסגרת שיזכו במכרז תהא בהתאם להוראות המכרז
והסכם המסגרת.
ההתקשרות היא לתקופה של  36חודשים עם אופציה להארכה לעוד  2תקופות נוספות של 12
חודשים כל אחת (בסה"כ עד  5שנים).

 .5להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס'
1
2
3
4
5

הפעילות
פרסום המכרז
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה

התאריכים
12.05.2015
27.5.2015
3.6.2015
עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח
תשלום
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
14.6.2015
 13:00בלבד!)

תנאי סף
.1
.2

.3
.4
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.6
.7
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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 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;1976-
המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
המציע מעניק שירותי ליסינג תפעולי ,באופן ישיר ,באופן שוטף לפחות במהלך השנים 2012-
;2014
במועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע מחזיק בבעלותו ,באופן ישיר ,צי של חמש מאות
( )500רכבים לפחות;

.9
.10

המציע בעל הרישיונות והאישורים הנדרשים בחוק ו/או התקנות הרלוונטיות על מנת לספק
שירותי ליסינג תפעולי;
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 ( ₪ 10,000במילים :עשרת אלפים ;)₪

 .11האוניברסיטה רשאית ,אך אינה 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.
 .12יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל
 .13ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  14.6.15עד 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

