
 
 

 
 

 – 3/20' מסמשלים  מסגרת מכרז

 בשומרון   אריאל באוניברסיטת קטנות אחזקה עבודות לביצוע

 כללי .1

לביצוע   -3/20מזמינה בזאת מתמודדים להגיש הצעות למכרז מסגרת משלים מס'    ,אוניברסיטת אריאל בשומרון, ע"ר 

לביצוע  - 5/19עבודות אחזקה קטנות באוניברסיטת אריאל בשומרון )להלן: "המכרז"(, משלים למכרז מסגרת מס' 

והכל  )להלן: "המכרז המקורי"(, 2019עבודות אחזקה קטנות באוניברסיטת אריאל בשומרון שפורסם באוגוסט  

 .בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו

מטרת מכרז משלים זה היא להשלים את מכסת ספקי המסגרת לצורך קבלת השירותים בפרקים אשר לא הושלמו   

איטום, נגרות אומן, מסגרות פלדה, מתקני תברואה, ריצוף, עבודות אלומיניום,  : במסגרת הליכי המכרז המקורי

הסקה, מסגרות חרש וסיכוך, נגרות חרש, רכיבים מתועשים, מערכת גילוי וכיבוי,   מתקני מיזוג אוויר, מתקני

 . מערכת בקרת מבנים, גינון והשקיה, ריהוט חוץ, מחירי שעות עבודה, תחזוקת מבנים ומערכות, קבלן ראשי

 , קרי2022ההתקשרות היא למספר חודשי ההתקשרות שנותרו בהתאם למכרז המקורי, עד לסוף חודש דצמבר  .2

( תקופות נוספות בנות  2חודשים. לאוניברסיטה שמורה האפשרות להארכת ההתקשרות לעוד שתי ) 30לתקופה של 

 .( חודשים נוספים24עד עשרים וארבע ) –חודשים כל אחת ובמצטבר  12

 מועדים  טבלת .3

' מס  הפעילות  התאריכים  

המכרז  פרסום 23/02/2020 1  

הבהרה  לשאלות אחרון תאריך 12/03/2020 2  

הבהרה לשאלות תשובות 24/03/2020 3  

(בלבד! 0031: השעה עד) הצעות הגשתהאחרון ל מועדה  01/04/2020 4  

  תנאי סף .4

 לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת מובהר

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

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

 :למכרז הצעות להגשת האחרון

 המציע הינו עוסק מורשה הרשום ברשות המע"מ; 



 
 

 
 

 פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף ואה -מציע שהינו תאגיד  

 ;דין כל

נסח חברה עדכני  לצורך הוכחת תנאי סף זה יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע.

 ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:

_extractcompanyhttps://www.gov.il/he/service/ 

 ההצעה. -תצהיר בנוסח המצורף כנספח ב'  יגיש המציע  כןו

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

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

, 17סעיף כנדרש ב הגשת ההצעהיגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד כמו כן, 

 . ההצעה –ב' נספח 

 שקלים חדשים  אלף  לפחות שלוש מאות וחמישים  הינו בעל מחזור הכנסות שנתי בסך של  המציע 

 ;2019 2018, 2017 לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים (,₪ 350,000)

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

, של הפרק אליו מוגשת ההצעה עיסוקה בתחום פרויקטים (3שלושה ) לפחות  ביצע מציעה 

, בכל אחת מן , כולל מע"מלפרויקט (₪ 00050,שקלים חדשים ) אלףים חמיש עדבהיקף של 

  .2019, 2018השנים  

  להביא עלול , לפרויקט ₪ 50,000-הצגת פרויקטים בהיקף שגבוה מ – לב המציעים  לתשומת

 .הסף בתנאי  עמידה אי  בשל ההצעה לפסילת

ההצעה, וכן ימלא את   –בנספח ב' לצורך הוכחת תנאי זה, יחתום המציע על תצהיר המצורף 

ופרטי  , הלקוחותהפרויקטיםניסיון המציע, הכולל מידע על  –נספח ג' המידע הדרוש ב

 התקשרות עם הלקוחות לצורך קבלת המלצות.

למען הסר ספק, המציע נדרש לפרט תנאי סף זה עבור כל פרק בנפרד על מנת לעמוד בתנאי  

 הסף עבור כל אחד מן הפרקים אליהם מגיש הצעתו.  

 כלכ, 1953 -ג"התשי התקנים בחוק כמשמעוי, רשמ ישראלי תקן דרישות בכל עומד המציע 

 ביחס לעבודה נשוא הפניה הפרטנית.  שישנו

 –בנספח ב'  לצורך הוכחת תנאי זה, יחתום המציע על תצהיר המצורף  לשם הוכחת תנאי סף זה  

 . ההצעה

במועד  התקניםהמציע מוסמך כאוטם מורשה מטעם מכון  - (בלבד) איטום 05ביחס לפרק  

 האחרון להגשת הצעות.

https://www.gov.il/he/service/company_extract


 
 

 
 

ההצעה וכן יצרף   –תצהיר המצורף בנספח ב' לשם הוכחת תנאי סף זה, יחתום המציע על 

 להצעתו תעודת אוטם מורשה ממכון התקנים.

 ללא עבודה עם קבלני משנה על ידו בלבדהמציע מבצע את השירותים נשוא הסל הרלוונטי  

 .קבלן ראשי( – 100)למעט פרק 

 –ח ב'  בנספלצורך הוכחת תנאי זה, יחתום המציע על תצהיר המצורף  לשם הוכחת תנאי סף זה  

 . ההצעה

, העבודה ביצוע של בסטנדרטים עמד לא ואחוזה  שהפר ,האוניברסיטה עם בעבר עבדש מציע 

 להזמינו  או  הסף  על  הצעתו  את  לפסול  רשאית  האוניברסיטה  –  השירותים  או  הציוד  טיב  לרבות

 באוניברסיטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  שייערך לשימוע

, מהתנאים  באחד  תעמוד  לא  אשר  מציע  של  הצעתו,  מצטברים  הינם  לעיל  המפורטים  הסף   תנאי,  יובהר

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל

 

 http://www.ariel.ac.il/management/open ניתן לצפות בהזמנה המפורטת והמחייבת לקבלת ההצעות בכתובת:

א, 3.0.13א' חדר  3בלבד, במשרדי מח' רכש בניין  13:00עד השעה  01/04/2019ההצעות ניתן להגיש לא יאוחר מיום את 

 הצעות לאחר השעה הנקובה!ביום האחרון להגשה לא תתקבלנה  –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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