
 

 

 הודעת המוסד בדבר עריכת רשימת מציעים

  כללי .1

מודיעה בזאת,  "(המוסד": )להלן )ע"ר( עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים .1.1

בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, 

אשר יהיו רשאים להשתתף  ,לערוך ולנהל רשימה של מציעים הבכוונתכי , 2010-תש"ע

 מעת לעת.  המוסדיערוך ש במכרזים סגורים

זאת מיועדת למציעים המשווקים את הפריטים המפורטים ו/או הנותנים את פניה  .1.2

 ספקיםהמוסד יפרסם פניה ויעדכן את רשימת הבנספח להודעה.  , כמפורטהשירותים

 , על פי שיקול דעתו. מעת לעתכאמור, 

אל או בפניה תחרותית לקבלת הצעות  במכרזים סגורים פנה מפעם לפעםי המוסד .1.1

, והבלעדי ובהתאם לנוהלי ובמאגר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתהמציעים הכלולים 

בקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים / שירותים בהתאם לתחומי הפעילות יו

 של המציע. 

מתחייב לפנות בכל הזמנה לכלל המציעים המופיעים במאגר ביחס לתחום אינו  המוסד .1.1

 מסויים.

, השוניםמי מהמציעים ומתן, בכל עת, עם  לנהל משארשאי  המוסדלמען הסר ספק:  .1.1

וזאת בהתאם לשיקול  ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, ,כולם או חלקם

לבקש הבהרות, השלמות של פרטים  המוסד רשאי ,בכלל זה .הבלעדי והמוחלט ודעת

ו/או מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני 

 המוסדמתחייב לשתף פעולה עם  מציעה .ת הספק בחיר הסופית בדברההחלטה  קבלת

  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

 הגשת מועמדות  .2

בקשת ההצטרפות הרצ"ב להודעה סמן בי המוסדספק המעוניין להצטרף למאגר המציעים של 

בקשת "הנדרשים בכלל הפרטים מלא את יאת התחומים הרלבנטיים לתחום עיסוקו וכן זו 

הרלבנטיים לבקשה. את הבקשה על כל נספחיה, יש עביר את כל המסמכים י" והצטרפות

יעקב  :וכן לשלחם בדואר רשום לכתובת  tenders@jce.ac.ilלכתובת הדוא"ל להעביר 

 ל אליהו.ענברכש/מכרזים, לידי , מדור  , רמת בית הכרם26יבוים ישר

 

 מציעיםרשימת הבקשה להצטרפות לתנאי סף ל .3

ברשותו מסמכים תקפים אשר ולהלן כל מציע, אשר עומד בתנאי הסף המפורטים  .1.1

 כמפורט להלן, יוכל להגיש בקשה לצרפו לרשימת המציעים: 

רישום בכל מרשם המתנהל לפי כל דין, לרבות תעודת רישום תאגיד בישראל,  .1.1.1

 הנוגעות לעניין או תעודת עוסק מורשה.תקפה על פי הוראות הדין 
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אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים  .1.1.2

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל'ו 

 אישור ניכוי מס במקור. .1.1.1

עבודות  -רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין בהתאם לתחום פעילותו, לדוגמא  .1.1.1

יבים רישום ברשם הקבלנים: אישור רשם קבלנים המעיד על ושירותים המחי

 תחום פעילות, סיווג, היקף פעילות וכיו"ב.

במסגרת בקשת ההצטרפות ידרשו המציעים להצהיר כי ברשותם האישורים והמסמכים  .1.2

שלעיל וככל שועדת המכרזים של המוסד יפנה אליהם במסגרת הליך כזה או אחר, 

של האישורים והמסמכים שלעיל בהתאם לבקשת ועדת המציעים יציגו וימסרו העתק 

 המכרזים.

 

 

 אישור או דחיית מציעים .4

, יקבל המציע הודעה על קבלת מציעיםת הלצרף מציע לרשימת המכרזים החליטה ועד .1.1

 בקשתו וצירופו לרשימת המציעים. 

החליטה וועדת המכרזים שלא לצרף מציע כאמור לרשימה או החליטה למוחקו  .1.2

מהרשימה, יקבל המציע הודעה מנומקת על החלטת הועדה שלא להכלילו ברשימת 

 המציעים או למוחקו. 

 

 הוראות כלליות .5

לקבלת הצעות במכרז סגור ו/או בהליך של פנייה תחרותית ו/או  המוסדכל פניה מטעם  .1.1

תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי  כמה הצעות הבאות בחשבון בהליך של בדיקת

 . המוסד

להתקשר עם המציע לרכישת טובין  המוסדאין בצירוף המציע לרשימה בכדי לחייב את  .1.2

  .ו/או שירותים כלשהם

אדם או גורם המגיש בקשתו להצטרף לרשימת המציעים נותן הסכמתו לציון שמו  .1.1

  .המוסדלעיון הציבור באתר האינטרנט של  השנגישתהיה מציעים במסגרת רשימת ה

 המכללה תבדוק אחת לשנה את רשימת המציעים  .1.1

 

 תוקף הכללת שם המציע ברשימות .6

תוקף הכללת שם המציע ברשימות יהיה לתקופה של שנה ממועד הכללת שם המציע  .6.1

 .ברשימה

 על הספק המעוניין להיות רשום במאגר הספקים לחדש רישומו באתר מידי שנה. .6.2

 

, מנהלת רכש ומכרזים, ענבל אליהוגב' אל  בבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד

 . tenders@jce.ac.il או לכתובת דוא"ל 6588016-02בפקס' 
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