מכרז מסגרת  11/15אספקת ציוד מחשוב
כללי
.1

אוניברסיטת אריאל בשומרון ,ע"ר והמרכז לעיצוב ולטכנולוגיה ,ע"ר (להלן -
"האוניברסיטה") ,מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע השירותים הבאים:
אספקת ציוד מחשבים ,ציוד היקפי למחשבים ,ציוד חומרה ושירותי אחריות בהסכמי
מסגרת ,כמפורט במסמכי המכרז (להלן " -הציוד").
 .1האוניברסיטה מעוניינת להזמין מעת לעת ציוד מחשבים כפי שיפורט להלן:
סל ( - )1אספקת מחשבים (נייחים וניידים)
סל ( - )2אספקת ציוד היקפי למחשבים
סל ( - )3אספקת ציוד חומרה
 .2האוניברסיטה תבחר לכל סל ,בין  2ל 5 -מציעים ,אשר יבחרו בהתאם להוראות המכרז,
וייחתמו עם מציעים אלו הסכמי מסגרת .אספקת הציוד ,תהא בהתאם להודעת נציג
האוניברסיטה בפנייה לביצוע עבודה פרטנית לאחר שייערך תיחור בין המציעים הזוכים
באותו סל.
 .3באפשרות מציע להגיש הצעה לאספקת ציוד לסל אחד או יותר ,ואף ניתן להגיש הצעה לכלל
הסלים.
 .4תקופת ההתקשרות -ההתקשרות הינה ל 36-חודשים ,עם אופציה של המזמין בלבד ,להאריך
את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של  12חודשים כל אחת לתקופה מצטברת של עד 5
שנים.
 .5להלן טבלת ריכוז מועדים במכרז :
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 .6תנאי סף

התאריכים
17.08.15
עד ליום 27.08.15
03.09.15
ניתן לשלם עד המועד
להגשת הצעות ,ובלבד
שהצעת המציע תכלול
מסמך המאשר את תשלום
דמי ההשתתפות
עד ליום 10.09.15

הפעילות
פרסום המכרז
תאריך אחרון לשאלות הבהרה
תשובות לשאלות הבהרה
תשלום דמי השתתפות בסך  500ש"ח

מועד הגשת הצעות (עד השעה !13:00
בלבד)

 4.1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים
המפורטים בפרק זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – יפסלו.
 4.2תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד
קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 4.3תנאי הסף להשתתפות במכרז הנם במצטבר:
 4.4המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה כדין בישראל ,שאינו תאגיד
רשום;
 4.5המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976 -
 4.6המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל או כל הליך אחר העלול לפגוע במילוי
ההתחייבויות שנטל על עצמו;
 4.7המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א [ 1981 -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 5,000
( ₪חמשת אלפים שקלים חדשים) [להלן " -ערבות הצעה"];
 4.8ניסיון מוכח:
למציע מחזור כספי בסך של לפחות ( ₪ 200,000מאתיים אלף שקלים חדשים) בכל אחת
משלושת השנים האחרונות  2014 ,2013 , 2012בציוד היקפי ו/או אספקת מחשבים
(נייחים וניידים) ו/או אספקת ציוד היקפי למחשבים ו/או אספקת ציוד חומרה.
 4.9למציע לפחות  3לקוחות בכל אחת מהשנים  2014 ,2013 ,2012להם מכר ציוד היקפי ו/או
אספקת מחשבים (נייחים וניידים) ו/או אספקת ציוד היקפי למחשבים ו/או אספקת
ציוד חומרה.
 4.10המציע שילם דמי השתתפות במכרז;
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ניתן לצפות בהזמנה לקבלת הצעות המפורטת והמחייבת בכתובת:
.http://www.ariel.ac.il/management/open
את ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  10.09.15עד 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

