
 
 

 
 

 – 3/19' מס נוסף תחרותי להליך אפשרות עם פומבי מכרז

 והרפואה הבריאות בבניין ושלד ביסוס עבודות לביצוע

 כללי .1

 ביסוס עבודות ביצועל הצעות להגיש המעוניינים את בזאת מזמינה ר,"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת 

 .נספחיו על המכרז במסמכי למפורט בהתאם והכל והרפואה הבריאות בניין של' ב בשלב  ושלד

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

 .העבודות תחילת מצו המאוחר לכל חודשים 28 תוך במכרז הכלולות העבודות כל את לסיים המציע על 

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

1 /2019/0621 המכרז פרסום   

11:00שעה  18/06/2019 2 ' רח) המערבי לקמפוס רגל להולכיכניסה שער הב –סיור קבלנים  
באוניברסיטת אריאל בשומרון( הגולן רמת  

הבהרה לשאלות אחרון תאריך 25/06/2019 3  

הבהרה לשאלות תשובות 02/07/2019 4  

אחרון להודעת מציעים על כוונתם להגיש הצעה למכרז.מועד  09/07/2019 5  

(בלבד! 0031: השעה עד) הצעות הגשת מועד 18/07/2019 6  

 

 תנאי סף .3

  למכרז: הצעות להגשת האחרון למועד ונכון ,מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכל לעמוד ההצעה מגיש על
 

 כלליים : סף תנאי 3.1
 

 מובהר. דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 3.1.1
 במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת

 ;אחר פרט כל או/ו כספי מחזור או/ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו

 ; נושים הסדר בעריכת נמצא או/ו נגדו נכסים כונס צו הופעל או/ו פירוק בהליכי אינו המציע 3.1.2

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 3.1.3

 ;סוציאליות זכויות בגין הפרשות לרבות, כחוק מינימום שכר לעובדיו משלם המציע 3.1.4

להוכחת  . פטור מהן לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או 9המציע מקיים את הוראת ס'  3.1.5
 ב'.1עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח 

 ;הצעתו תיפסל על הסף –מציע שעבד בעבר עם האוניברסיטה והפר עמה חוזה  3.1.6

 והאוניברסיטה, האוניברסיטה פעילות ובין בינה עניינים ניגוד שקיים פעולה מבצע אינו המציע 3.1.7
 ;זה במכרז לזכות יכול אינו המציע כי לקבוע הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית

בידי המציע אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים  3.1.8
המקצועיים והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים  1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 ;(100 ענף) 4-ג לפחות קבוצהוהכספיים המתאימים לעבודות מכרז זה, 

 ;₪ 800,000[ על סך של 5]בנוסח המצורף כטופס  ערבות בנקאית אוטונומיתצירף להצעתו  המציע 3.1.9



 
 

 
 

  את הערבות הבנקאית האוטונומית המוגשת יש להקפיד לא לחורר הוראת הגשה:   
 במסגרת  ההצעה .  

 , בהיקף כספיביסוס ושלד עבודות ביצועפרויקטים לפחות של  2 של ראשי כקבלן מוכח ניסיון למציע 3.1.10
 ;האחרונות השנים בחמש נצבר ואשר, לכל פרויקט כולל מע"מ ₪מיליון  10לפחות  של

 ;2016-2018מהשנים:  אחת בכל מיליון ש"ח 30לפחות  של שנתי מחזור למציע 3.1.11

הכוללים מספרי  2016-2018בידי המציע דוחות כספיים מאושרים ומבוקרים על ידי רו"ח לשנת  3.1.12
, 2018דוח כספי מאושר ומבוקר לשנת  ואין בידי המציע השוואה של השנה הקודמת לדוח. במידה

 .יש לקבל אישור רו"ח על מחזור כספי

שנים לפחות, אשר נצברו בשבע  5המציע מעסיק או יעסיק מנהל עבודה מורשה כחוק בעל ניסיון של  3.1.13
  ;השנים האחרונות

 שנות ניסיון; 5המציע מעסיק או יעסיק מהנדס אחראי ביצוע בעל  3.1.14

 

 בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת: ניתן לצפות

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

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  18/07/2019ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 
 ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה! –מילקן, אריאל קמפוס 

 .054-9079499טלפון לנושא מיקום הגשת מעטפות בלבד  

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

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