מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף
מס'  4/16שירות תחזוקה לגנרטורים
כללי
.1

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר וגופי סמך של האוניברסיטה ו/או המרכז לעיצוב ולטכנולוגיה
אריאל בשומרון ,ע"ר (להלן" -האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות
המפורטות במכרז להגיש הצעה למתן שירות שנתי עבור תחזוקת דיזל גנרטורים כמפורט במכרז
לרבות בחוזה המצורף למכרז על נספחיו (להלן " -העבודות").

.2

שירות התחזוקה ניתן למערכת חיצונית של יחידות הדיזל גנרטור בקמפוס האוניברסיטה
ומחוצה לו שירות התחזוקה כולל את המנוע ומערכותיו (שמן ,מים וכו') ,יחידת הגנרטור ולוח
הפיקוד (להלן" -המערכות").

.3

תקופת ההתקשרות הינה שלוש שנים .שנת ההסכם הראשונה תהיה שנת ניסיון .לאוניברסיטה
שמורה הזכות ,להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת של שנה אחת בכל פעם עד
למקסימום של שתי תקופות הארכה (היינו :לא יותר מסה"כ חמש שנות התקשרות).

 .4להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס"ד התאריכים
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24.02.16

הפעילות
פרסום המכרז

ביום  01.03.16בשעה  13:00סיור קבלנים
נפגשים בקמפוס מילקן
08.03.16

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

15.03.16

תשובות לשאלות הבהרה

עד להגשת ההצעה ובלבד
שיצורף להצעה אישור על
תשלום
22.03.16

המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות
בסך  500ש"ח
המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה
 13:00בלבד!)

 .5תנאי סף כלליים:
 5.1רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון למועד
האחרון להגשת הצעות למכרז:
 5.1.1המציע 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;
 5.1.2המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר
נושים;
 5.1.3בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 5.1.4המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
 5.1.5המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג
  1953ו/או וכל תקן אחר שיידרש לפי המקובל בתחום; 5.1.6בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 5.1.7המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות;
 5.1.8המציע 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;
 5.1.9על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית [בנוסח המצורף כנספח 3א] או 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 ;₪ 10,000
הוראת הגשה :יש להקפיד לא לחורר את הערבות או השיק הבנקאי בעת הגשת ההצעה
 5.1.10על המציע להיות בעל מחזור עסקים מינימלי בתחום נשוא המכרז של  ₪2,000,000לפני
מע"מ בכל אחת מהשנים  2013 ,2012ו.2014-
 5.1.11על המציע להיות בעל רישיון בפנקס הקבלנים בסיווג מס'  - 160א( 1 -חשמל) ומעלה,
תקף ורשום על שמו ,עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט–
.1969
 5.1.12על המציע להיות בעל אישור תקף לניהול מערכת אבטחת איכות לפי דרישות תקן ת"י
 ISO 9001העדכני.
 5.1.13על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלוש השנים האחרונות,2015 ,2014 ,2013 :
במתן שירותי אחזקה למערכות דיזל גנרטורים במבני ציבור ו/או במבני תעשיה,
כשפעילות האחזקה למערכות דיזל גנרטורים סופקה בכל שנה לפחות ל( 2 -שני)
ארגונים שונים ובהיקף כולל של לפחות  5גנרטורים ,לכל ארגון.
"מבני ציבור"  -בסעיף משנה זה משמעו ,כל מבנה ,שאינו משמש למגורים
למעט מבנה חדרי מלונאות ,ובו מתנהלת פעילות ציבורית רבת נוכחים כגון
לימודים או אירועים ובו מערכת הזנת חשמל על ידי מערכות דיזל גנרטורים
קבועות באתר לשעת חירום.
 5.1.14על מנהל פרויקט מטעם המציע להיות ביום הגשת ההצעה ובמשך כל תקופת
ההתקשרות בעל ניסיון מינימאלי כדלקמן:
 ניסיון מוכח בניהול בפועל ובשטח של ביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זו.
 בעל רישיון חשמלאי הנדסאי תקף.
 בעל ניסיון מוכח של  5שנים בביצוע ופיקוח עבודות תחזוקה במתקני דיזל גנרטורים
המשולבים במתקני חשמל ציבוריים.
 5.1.15על המציע להעסיק ביום הגשת ההצעה ובמשך כל תקופת ההתקשרות לפחות  5צוותים
בלתי תלויים לעבודה בתחזוקת מערכות דיזל גנרטורים (צוותים בלתי תלויים לעבודה
הם צוותים המסוגלים לטפל באופן עצמאי בדיזל גנרטורים) ,כאשר כל צוות מורכב
ממנהל עבודה ,חשמלאי ומכונאי ,כולם בעלי רישיון מתאים לעבודתם על חלקי
מערכת הדיזל גנרטור השונים ,אשר הינם עובדי המציע (לא קבלני משנה) אשר החלו
עבודתם בחברה שנה לפחות לפני יום הגשת ההצעה.
 5.2במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים
בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים-יפסלו;
 5.3תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד קשור
בארגון של המציע ,כבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף;

 5.4האוניברסיטה 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.
 5.5יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד
מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
ועדת מכרזים רשאית לדרוש צירוף מסמכים ואישורים נוספים אם סברה כי הם זקוקים לשם
הכרעה במכרז .וכן רשאית לבקש ממציע השלמה של מסמכים.
הערה :על המציע לוודא כי המספר המזהה (למשל ח"פ) ,יהא זהה בכל המסמכים המוגשים עם
ההצעה ,במידה שאין כך הדבר עליו לצרף הסבר לכך או אישור מהרשויות המוסמכות בדבר אי
ההתאמה.

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  22.03.16עד השעה 13:00
בלבד ,במשרדי מח' רכש ליד בניין  3א' חדר 3.0.13א ,קמפוס מילקן ,אריאל – ביום האחרון להגשה לא
תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה!
טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות 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

