מכרז פומבי מס'  – 13/16להתקנה ואחזקה של מערכת אוטומטית לכיבוי
אש במים באוניברסיטת אריאל בשומרון
כללי

 .1אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר ,מזמינים בזאת
מתמודדים להגיש הצעות לשירות התקנה ואחזקה של מערכת אוטומטית לכיבוי אש
במים (ספרינקלרים) – בשטחי האוניברסיטה ,במבנים בהם לא קיימת כיום מערכת מסוג
זה ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
 .2ההתקשרות היא לתקופה של שלוש ( )3שנים עם אופציה של האוניברסיטה ,ושלה בלבד,
להארכה לעוד  2תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת.
 .1להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
מס"ד
.1
.2
.3
.4

התאריכים

הפעילות

11.07.16

פרסום המכרז

18.07.16

סיור קבלנים בשעה ( 10:00נפגשים בכניסה לקמפוס מילקן ,אריאל)

25.07.16

תאריך אחרון לשאלות הבהרה

01.08.16

תשובות לשאלות הבהרה

עד להגשת ההצעה ובלבד
.5

.6

שיצורף להצעה אישור על

תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח

תשלום
08.08.16

המועד האחרון להגשת הצעות (עד השעה  13:00בלבד!)

 .2תנאי סף
רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד בכל תנאי הסף הבאים ,באופן מצטבר ,ונכון
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 .1המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל הדרוש על פי כל דין.
מובהר בזאת ,כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר,
כגון :ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר;
 .2המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים;
 .3בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-
 .4המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג–
;1953
 .5המציע הינו קבלן רשום בסיווג מינימלי א , 1ענף  190מתקני תברואה ובורות שופכין;
 .6המציע הינו בעל היתר תקף/בעל הסמכה לפי תקן ישראלי ת"י  1596מערכות מתזים –
התקנה;
 .7המציע הינו בעל היתר תקף  /בעל הסמכה לפי תקן ישראלי  1928לאחזקה וטיפול שוטף
למערכות ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים;
 .8המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
 .9למציע מחזור עסקים שנתי של ( ₪ 2,000,000שני מיליון שקלים חדשים) כולל מע"מ לכל
הפחות ,בכל אחת מהשנים  2014 ,2013ו ;2015 -
 .10למציע ניסיון מוכח בכל אחת מהשנים  2014ו  2015 -במתן שירותי אספקה ,תחזוקה,
התקנה ואחריות למערכות מתזים וכיבוי אש אוטומטי אצל ( )3לקוחות ,כאשר אצל כל
אחד מהלקוחות הנ"ל נפרסו לכל הפחות ,מערכת מתזים בשווי  ₪ 1,000,000לפחות.
 .11המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח הקבוע בשגיאה! מקור ההפניה לא
נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .או המחאה בנקאית על סך של ( ₪ 10,000עשרת
אלפים שקלים חדשים);
במידה ומצורפת המחאה ,על ההמחאה להיות משוכה על ידי בנק מסחרי בישראל ,לפקודת
"אוניברסיטת אריאל בשומרון" ,ללא הגבלות כגון" :לביטחון בלבד" .ההמחאה יכולה
להיות משורטטת ("קרוס") ו/או המחאה שסחירותה הוגבלה ("למוטב בלבד").
 .12יובהר ,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  08/08/16עד השעה  13:00בלבד ,במשרדי מח' רכש
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

