
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 Microsoftלרכישת רישיונות תוצרת מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 

pen Oלשימוש ברישוי לרכישת רישיונות אקדמיים קבלת הצעות  :מהות ההתקשרות .1

ubscriptionSalue V  של חברתMicrosoft . 

 .31/12/2018עד  ו 01/01/2016הרישיונות לעמוד בתוקפם מיום על  .2

מציע המעוניין להשתתף במכרז זה יידרש לשלוח הודעה על כך למייל שכתובתו  .3

tenders@jce.ac.il  ההודעה תכלול את שם המציע,  .16:00בשעה  12.201508.עד ליום

 שם איש קשר, טלפון וכתובת מייל.

  17.12.2015לא יאוחר מיום ת ההצעות יש להגיש עד א: המועד אחרון להגשת הצעות .4

לתוך תיבת המכרזים  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה בצהריים  0012:עד השעה 

: יעקב בקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, הנמצאת 

 ירושלים. , רמת בית הכרם,26ם יייבושר

להפנות ר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן של המציעים אששאלות או בקשות להבהרות  .5

 09.12.2015 יוםמלא יאוחר   tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 12:00בשעה 

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .6

רים תקפים למועד הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק ברשות המציע אישו .א

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 אישור ניכוי מס ואישור על ניהול ספרים כדין; - 1976

ברשות המציע אישור משווק מורשה לחינוך והשכלה גבוהה מטעם חברת  .ב

Microsoft  רישיונות אקדמיים לשימוש בתוכנה  תקף על שם המציע להפצת

זו. להוכחת עמידת המציע  להזמנה' א כנספח ב"המצ הטכני במפרט כמפורט

 Microsoft Authorized Educationבתנאי סף זה המציע ימציא תעודת 

Reseller .על שמו 
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ניסיון בהתקשרות מול שני מוסדות להשכלה גבוהה, כהגדרתם בחוק המועצה  .ג

להפצת רישיונות  , במהלך חמש השנים האחרונות1958-"חלהשכלה גבוהה, תשי

זו  להזמנה' א כנספח ב"המצ הטכני במפרט אקדמיים לשימוש בתוכנה כמפורט

לשנה לפחות )לא כולל  ₪ 60,000כאשר כל התקשרות היא בהיקף כספי של 

מע"מ(. להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה המציע ימלא תצהיר בדבר ניסיונו 

 להזמנה זו. כנספח ב'ב בנוסח המצ"

 

את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיהם הראשונות והסופיות ועדת המכרזים תבדוק  .7

ועדת המכרזים ; היתן החלטתמכן תולאחר ככל שינוהל משא ומתן כספי של המציעים, 

 ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיאזולה להחליט על בחירת ההצעה הרשאית 

 .ולבטל המכרז

 
 

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


