מכרז פומבי מס' 7021/
בניין הספרייה  -עבודות בינוי –מעטפת
.1

.2

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון (להלן " -המרכז" או "המזמין") ,מזמין
בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע העבודה הבאה :ביצוע עבודות בינוי
מעטפת  -בבניין הספרייה ,בקמפוס המערבי אצל המזמין באריאל (להלן -
"העבודות").
עבודות המעטפת יכללו חיפויי חוץ ואיטום הגג.

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

התאריכים
/.0./71/
//.0./71/
21.0./71/
0.0./71/
מיום  //.0./71/ועד
למועד הגשת ההצעות

6

11.0./71/

7

12.2./71/

הפעילות
פרסום המכרז
סיור קבלנים
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך ₪ 2,222
וקבלת מסמכי המכרז
מועד הגשת הצעות (עד השעה !12:22
בלבד)
תחילת ביצוע עבודות

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

ב.

ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

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;
בידי המציע אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1161-והעתק על רישום
מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה ,לפחות
מקבוצה ג;3-
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;1176-
"ערבות ההצעה"  -על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי ,משוך על ידי בנק מסחרי
בישראל ,לפקודת "המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון" על סך 52,222
ש"ח .ע"ג השיק לא יצוינו הגבלות כגון" ,לביטחון בלבד" .השיק יכול להיות
שיק משורטט ("קרוס") ו/או שיק שסחרותו הוגבלה ("למוטב בלבד").
המציע שילם דמי השתתפות במכרז ,הכוללים קבלת מסמכי המכרז ,בסך של
 2,222ש"ח;
המציע משלם לעובדיו שכר מינימום כחוק ,לרבות הפרשות בגין זכויות
סוציאליות;
למציע ותק של לפחות  5שנים בביצוע עבודות מעטפת;

ט.
י.
יא.
יב.
יג.

למציע ניסיון מוכח כקבלן ראשי בפרויקטים ,רצוי בגופים ציבוריים ,בשלוש שנים
האחרונות ,כאשר המציע ביצע שנים אלו לפחות שני פרויקטים ,כל אחד
בהיקף כספי שלא יפחת מגובה הצעתו;
המציע מעסיק או יעסיק מנהל עבודה מורשה כחוק בעל ניסיון של  5שנים לפחות,
אשר נצברו בשבע השנים האחרונות;
למציע מחזור כספי של לפחות  22,222,222ש"ח בכל אחת מהשנים ;2221-2211
המציע והצעתו יאושרו על ידי יועצים מטעם המזמין;
המציע אינו מבצע פעולה שקיים ניגוד עניינים בינה ובין פעילות המזמין ,והמזמין
רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי המציע אינו יכול לזכות במכרז
זה;

יובהר ,תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים ,הצעתו של מציע אשר לא
תעמוד באחד מהתנאים ,תיפסל על הסף וזאת מבלי לגרוע מן האמור לעיל.
המפורטת

והמחייבת

ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות
.http://www.ariel.ac.il/management/open
הצעות ניתן להגיש רק ביום  11.0.1/עד השעה  12:22בלבד ,ללשכת המנכ"ל ,בניין
3א' (קומת כניסה) ,קמפוס מילקן ,אריאל  -לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו!
המכרז
תנאי
לפי
ופניות
הבהרה
לשאלות
המייל
כתובת
.MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL
האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.

בברכה,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

בכתובת:

