
 
 

 
 

  נוסף תחרותי הליך עם 1/19' מס פומבי מכרז

 בשומרון אריאל באוניברסיטת כימיים מנדפים של והתקנה לאספקה

 כללי .1

 לאספקה פומבי מכרז עבור הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה ר,"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת 

 במסמכי למפורט בהתאם והכל לתשתיות חיבור לרבות, במפרט כהגדרתם, כימיים מנדפים של והתקנה

 .נספחיו על המכרז

 .נוסף תחרותי הליך לקיום אפשרות הכולל, פומבי מכרז הינו המכרז 

 נוספת שנה של תקופות( שתי) 2 לעוד להארכה אופציה עם שנים( שלוש) 3 של לתקופה היא ההתקשרות 

 (. שנים חמש 5 עד כ"בסה)

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

 פרסום המכרז 28/02/2019 1

2 
10:00בשעה  06/03/2019  

נפגשים בשער הכניסה הראשי לקמפוס מילקן  -סיור מציעים 

 באוניברסיטת אריאל בשומרון

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 13/03/2019 3

לשאלות הבהרה לאתר האינטרנטהעלאת תשובות  18/03/2019 4  

(צהרייםב 0031:המועד האחרון להגשת הצעות )עד השעה  27/03/2019 5  

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז. על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים 

על אחד מתנאי הסף, הצעתו במצטבר, ולא באמצעות מציע משנה ו/או אחר מטעמו. מציע שאינו עונה 

 תיפסל ולא תידון כלל.

 תנאי סף כלליים: 

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי  

 תאגידים מסוגו.

 1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 והתקנות מכוחו.

 זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן.שוויון לחוק  9את הוראת ס' המציע מקיים  

וכן    המציע אינו בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר נושים 

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של 

 עסק חי".המציע להמשיך ולהתקיים כ"

 לצורך הוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח נספח ד'



 
 

 
 

 תנאי סף מקצועיים: 

רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף המיוחדים המפורטים 

 בהמשך. מובהר בזאת, כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר, לרבות גוף שנוצר כתוצאה ממיזוג, חברה

מובהר בזאת, כי המציע נדרש  קשורה מכל סוג שהוא, על מנת לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתם.

לעמוד בכל תנאי הסף לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המציע וכן למשך כל תקופת 

 ההתקשרות.

ויש פים שנים לפחות ביצור מנד 5בישראל , בעל ותק של  המציע בעל כושר יצור עצמי של מנדפים 

 מנדפים כימיים למעבדות, הכולל: ברשותו ובשימושו בית מלאכה ליצור

 מחלקת בקרת איכות בייצור.  

 כליאת אוויר לצורך עמידה בתקני איכות; - בקרת מנדף יכולת 

מנדפים כימיים במהלך  30המציע סיפק לכל הפחות  למציע ניסיון באספקת מנדפים כימיים: 

 .2016-2018השנים 

מבין הבאים:  2ל  2016-2018מנדפים כימיים בסה"כ במהלך השנים  10המציע סיפק לכל הפחות  

מוסדות אקדמיה/מחקר, תעשייה כימית, בתי חולים. תחת ההגדרה אקדמיה/מחקר יכללו: 

 אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר ומעבדות מחקר. 

י אחזקה ותחזוקה לציוד המוצע על ידו במכרז למציע מחלקת  שירות בארץ הנותנת תמיכה, שירות 

 זה.

. ₪ 50,000על סך של נספח ה'( בנוסח המצורף כ)המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית  

 . יש להקפיד לא לחורר את הערבות הבנקאית האוטונומית המוגשת במסגרת ההצעה]

 ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:

http://www.ariel.ac.il/management/open 

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  27/03/2019ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 
 אחר השעה הנקובה!ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות ל –קמפוס מילקן, אריאל 

 .054-9079499טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  

 .MICHRAZIM@ARIEL.AC.ILכתובת המייל לשאלות הבהרה ופניות לפי תנאי המכרז 

 האמור במסמכי המכרז גובר על הודעה זו.
 בברכה,                                                                                                               
 אוניברסיטת אריאל                                                                                                     
 בשומרון                                                                                                                   
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