
 
 

 
 

  – 4/20 'מס פומבי מכרז

 בשומרון אריאל לאוניברסיטת מוגנים למרחבים אוויר וסינון אוורור מערכת של והתקנה לאספקה

 

 כללי .1

 – 2/20' מס פומבי למכרז הצעות להגיש מתמודדים בזאת מזמינה ר,"ע, בשומרון אריאל אוניברסיטת 

 והכל, בשומרון אריאל לאוניברסיטת מוגנים למרחבים אוויר וסינון אוורור מערכת של והתקנה לאספקה

 .נספחיו על המכרז במסמכי למפורט בהתאם

 נתונה, הבלעדי דעתה שיקול פי על, בלבד לאוניברסיטה. חודשים 12 של לתקופה היא ההתקשרות 

 אחת כל חודשים 12 בנות נוספות תקופות 2-ב המקורית ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה

 תפחת לא, הזוכה המציע מחויב אליה האחריות תקופת, לעיל באמור לפגוע מבלי. (שנים 3 עד כ"בסה)

 .השניים מבין הגבוה, ההתקנה ממועד שנה של זמן מפרק או, למערכת היצרן הגדרות לפי האחריות מתקופת

 מקומי בהתאם למפורט במסמכי המכרז.תינתן העדפה ליצור  

 מועדים טבלת .2

'מס  הפעילות התאריכים 

1 2020/03/03 המכרז פרסום   

בשער כניסה לקמפוס מערבי )שער דוד(,  –סיור קבלנים  10:00בשעה  15/03/2020 2

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

3 2020/23/03 הבהרה לשאלות אחרון תאריך   

4 2020/31/03 הבהרה לשאלות תשובות   

5 2020/07/04 (בלבד! 13:00 השעה עד) הצעות להגשת המועד האחרון   

 תנאי סף .3

מובהר בזאת, כי, למעט ביחס לתנאים המוגדרים באופן ספציפי שונה, לא ניתן להגיש הצעה 

משותפת למספר תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד 

 ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר.אחר, כגון: 

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

 האחרון להגשת הצעות למכרז:

 ;דין כל פי על הדרוש בישראל רשמי במרשם הרשום כדין מאוגד משפטי גוף הוא המציע 3.1

 ההצעה. -ל התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע ע

 .תעודות ואישורים –בנספח ד' וכן, יגיש המציע דוח עדכני מהמרשם בו רשום המציע 

 ;1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל המציע בידי 3.2



 
 

 
 

 ההצעה. -לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

תעודות  –בנספח ד'  וכן, יגיש המציע את האישורים הנדרשים בתוקף במועד הגשת ההצעה  3.3

 .ואישורים

לעיל, מאושרת על ידי פיקוד העורף ועומדת בכל  2.2המערכת המוצעת כהגדרתה בסעיף  3.4

התקנות הרלוונטיות ו/או בכל תקנה אחרת שתפורסם על ידי פיקוד העורף ושנכנסה לתוקף, 

 להתקנת מערכות אוורור וסינון אוויר. 6869ועד הגשת ההצעה, לרבות תקנה עד למ

 ההצעה. -לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

  תעודות ואישורים. –וכן, יגיש את התעודות הנדרשות בנספח ד' 

מערכות לאוורור ולסינון : 4חלק  4570תו תקן ישראלי  תהמוצעת ע"י המציע  בעל המערכת 3.5

 תכן, התקנה ותחזוקה. -אויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד 

 ההצעה. -לצורך הוכחת תנאי סף יחתום המציע על התצהיר בנוסח המצורף כנספח ב' 

 תעודות ואישורים. –יגיש את התעודות הנדרשות בנספח ד' וכן, 

זכויות לאנשים עם מוגבלות או פטור מהן. להוכחת שוויון וק לח 9המציע מקיים את הוראת ס'  3.6

 ההצעה. - עמידתו בתנאי זה יחתום על תצהיר בנספח ב'

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

 . לעיל האמור מן לגרוע מבלי וזאת הסף על תיפסל, מהתנאים

 
 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  07/04/2020ההצעות 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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