
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 

 והתקנת ציוד רשת אלחוטית אספקתלמודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 
WIFI 

 
כמפורט במפרט הטכני  WIFI אלחוטית רשת ציודרכישה והתקנה  :מהות ההתקשרות .1

  למסמכי המכרז.המצ"ב 

עד  12.08.2015מיום לא יאוחר את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .2

לתוך תיבת המכרזים הנמצאת  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורהבצהריים  0012:השעה 

, 26ם יייבו: יעקב שרבקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, 

 ירושלים. רמת בית הכרם,

ש"ח  500 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .3

  - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזר או בכרטיס אשראי במזומן או בהמחאה

-08:00 בין השעות: 02-6588012, טל': , ירושלים26בניין המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 .04.08.2015ליום  ועד 24.07.2014מיום החל  16:00

להפנות מכי המכרז, ניתן של המציעים אשר רכשו את מסשאלות או בקשות להבהרות  .4

 06.08.2015 יוםלא יאוחר מ  tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 16:00בשעה 

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .5

 ין הרשום במרשם רשמי בישראל. המציע הוא גוף משפטי מאוגד כד .א

 אישור המציע בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע. .ב

בדבר ניהול ספרים, וכל אישור על שם המציע אישור תקף על המציע להמציא  .ג

אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

 .1976 –מס(, תשל"ו 

 למסמכי המכרז.  'בכנספח על מציע לצרף תצהיר על אי הרשעה בנוסח המצורף  .ד
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 אחת בכל WIFIוהתקנת ציוד תקשורת  ממכירה  המציע של המכירות מחזור .ה

 . ח"ש 500,000מעל  , היה2014-ו 2013, 2012מהשנים 

ומתן  הדרכה, הפעלה, התקנה, לשיווק הציוד יצרן מטעם תוקף בר הסכם למציע .ו

  .המוצע ודשירות לצי

 . הציוד לאספקה והתקנת הציוד יצרן הגבוהה ביותר מטעם ההסמכה למציע .ז

התקנות בשנתיים האחרונות שבכל  3 -מעל ל  בעל ניסיון מוכח שלהמציע הינו  .ח

 .Access Points 100אחת מהם לפחות 

 

 יםמציעה 3לפחות לנהל מו"מ כספי עם  , אך לא חייבת,ועדת המכרזים תהא רשאית .6

הם הינן בעלות הציון המשוקלל )איכות + מחיר( הגבוה ביותר מבין המציעים, יתושהצע

ותקנות חובת המכרזים ת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם להוראות החוק ועומד וכמובן

ועדת המכרזים תהא רשאית  .2010-התש"ע )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,

 מציעים כאמור. 3-יותר מלהחליט, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .7

  דעתה הבלעדי .

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


