
 
 

 
 

 לעובדים שי ותווי מתנות אספקת - 1/20' מס פומבי מכרז

 בשומרון אריאל אוניברסיטת

 כללי .1

 ותווי מתנות אספקת לשירות הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינים, ר"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת 

 נספחיו. על המכרז במסמכי למפורט בהתאם והכל, אינטרנט אתר באמצעות לעובדים שי

 חודשים 12 של נוספות תקופות( 3) שלוש לעוד להארכה אופציה עם שנים( 2) שתי של לתקופה היא התקשרות 

 .התקשרות שנות( 5) חמש כ"ובסה, אחת כל

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

המכרז פרסום 01/01/2020 1  

הבהרה לשאלות אחרון תאריך 07/01/2020 2  

הבהרה לשאלות תשובות 12/01/2020 3  

(בלבד! 0031: השעה עד) הצעות הגשת מועד 19/01/2020 4  

 תנאי סף .3

שונה, לא ניתן להגיש הצעה משותפת  בהם נקבע הסדרמובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים 

לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, כגון: ניסיון מספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי מ

 ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.

 האחרון למועד ונכון, מצטבר באופן, הבאים הסף תנאי בכל רשאי להגיש הצעה למכרז מציע אשר עומד

 :למכרז הצעות להגשת

 דין; כל פי על ושהדר בישראל רשמי ברשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

רישיונות  –' דח עדכני מהרשם בו רשום המציע במועד הגשת ההצעה כנדרש בנספח "כמו כן, יגיש המציע דו

 ואישורים.

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

 ההצעה. –לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

רישיונות  –' דח עדכני מהמרשם בו רשום המציע במועד הגשת ההצעה כנדרש בנספח "כמו כן, יגיש המציע דו

 .ואישורים

 המציע הינו בעל איתנות פיננסית הבאה לפחות: 

 שקלים מיליוןשני ) ₪ 2,000,000 לפחות ממוצע בסך של הינו בעל מחזור הכנסות שנתי 

 ; 2018, 2017 מהשנים אחת בכל (חדשים



 
 

 
 

ו/ או  2017דוחות הכספיים המבוקרים לשנת המציע אינו בעל הערת עסק חי, על פי ה 

 ; המאוחר מביניהם שהוגש למס הכנסה 2018שנת 

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

 ;נושים

 אישור רואה חשבון. –' יב כנספחלצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש אישור רואה חשבון בנוסח המצורף 

 ( לקוחות לפחות;5) לחמישהסיפק שירותי אספקת מתנות לעובדים,  מציעה 

  –לקוח, לצורך סעיף זה 

 עובדים לפחות; 250גוף בעל  

 ;2019, 2018, 2017מרוכז בכל אחת מן השנים המציע סיפק לו מתנות באופן  

)שלוש  ₪ 300,000 -, אינו פחות מ3.4.2היקף המתנות שסופקו, כאמור בסעיף קודם  

 מאות אלף שקלים חדשים( בכל שנה.

ההצעה, למכרז זה, וכן ימלא  –לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע תצהיר בנוסח המופיע בנספח ב' 

 ניסיון המציע.   -פרטי לקוחותיו בנוסח המופיע בנספח ג' 

, 2019, 2018, 2017, בכל אחת מן השנים 3.4המציע סיפק, ללקוח אחד לפחות, כהגדרת לקוח בסעיף קודם  

 גם תווי שי באופן מרוכז, בנוסף לאספקת המתנות בהיקף האמור.

ההצעה, למכרז זה, וכן ימלא  –א המציע תצהיר בנוסח המופיע בנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף זה ימל

 ניסיון המציע.  -פרטי לקוחותיו בנוסח המופיע בנספח ג' 

 ; 2019, 2018למציע ניסיון בהפעלת חנות מקוונת לבחירת מתנות, בשנים  

 .ההצעה –לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע תצהיר בנוסח המופיע בנספח ב' 

חמשת ) ₪ 5,000 של סך עלערבות מכרז  –נספח ה' בנוסח הקבוע ב בנקאית ערבות להצעתו צירף יעהמצ 

 (; שקלים חדשים אלפים

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

 
 המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:ניתן לצפות בהזמנה 

http://www.ariel.ac.il/management/open 
א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  19/01/2020ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 

 ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה הצעות לאחר השעה הנקובה! –א, קמפוס מילקן, אריאל 3.0.13

 .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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