
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי לניהול והפעלת מערך שירותי מזון 

 בקמפוס עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים
 

שברח' יעקב  בקמפוס המכללה מערך שירותי מזוןהפעלת ניהול ו מהות ההתקשרות: .1

 , ירושלים.26שרייבום 

עד  01.04.2015לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : עותהמועד אחרון להגשת הצ .2

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

, רמת בית 26מכרזים, מחלקת כספים ורכש, בקמפוס המכללה ברחוב : יעקב שריבויים 

 הכרם, ירושלים.

, על המציע לשלם דמי השתתפות כתנאי מוקדם להשתתפות במכרזדמי השתתפות:  .3

 .0016:עד לשעה  3.3.2015התשלום יתבצע עד ליום  ₪.  1,000בהפקת המכרז בסך של 

בניין   - במדור מכרזיםבמזומן ,בהמחאה או באשראי )שלא יוחזר בכל מקרה למציע(, 

 08:00-16:00בין השעות:  02-6588015, טל': , ירושלים26המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 .03.03.2015ד ליום ע

במשרדי המככלה ברחוב  12:00בשעה  08.03.2015סיור הקבלנים ייערך ביום סיור קבלנים:  .4

 ירושלים. 26יעקב שרייבום 

להפנות בכתב של המציעים אשר שילמו דמי השתתפות, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .5

בשעה  15.03.2015ום ילא יאוחר מ  tenders@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מייל

  אחר הצהריים, שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. 16:00

 תנאי סף להגשת הצעות במכרז: .6

    רוף יצאם המציע עוסק מורשה,  על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי דין        6.1

 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לתעודת עוסק מורשה        

בעבירות  1977-ק העונשין, תשל"זהמציע ומנהליו לא הורשעו בעבירות על פי חו 6.2

שיש עמן קלון ו/או בעבירה שעניינה אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, 

  הכל בשבע השנים שקדמו ליום פרסום המכרז.



 
 

 

-ים ושירותים, תש"חהמציע ומנהליו לא הורשעו בעבירות עפ"י חוק פיקוח על מצרכ    6.3

שנים מיום  3ולרבות צווים שניתנו מכוחו, או אם הורשעו בעבירות הנ"ל חלפו   1957

 מתן גזר הדין.

השנים האחרונות קודם למועד הגשת הצעתו  פעל המציע בכל עת כבעלים  3במהלך כל  6.4

או כזכיין של שתי קפיטריות לפחות במקביל )הפעלת כל קפיטריה כנ"ל לא חייבת 

 להיות ברצף למשך כל התקופה הנ"ל( המגישות מזון חם.

 יובהר כי דברי מאפה חמים לא יחשב 'מזון חם' לענין סעיף זה.

השנים  3הפעיל כזכיין או כבעלים לפחות קפיטריה אחת באופן רצוף במהלך המציע  6.5

 לקוחות לפחות ביום, בממוצע.  500שקדמו למועד הגשת הצעתו וקפיטריה זו משרתת 

 2במועד הגשת הצעתו המציע מחזיק ברישיון עסק ובתעודות כשרות תקפות בקשר עם  6.6

 קפיטריות לפחות.

ל המציע להיות בעל מחזור הכספי נומינלי )ללא כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, ע 6.7

של לפחות  2014ו  2013, 2012מע"מ( מהפעלת קפיטריות לכל אחת מהשנים שנת 

 ש"ח.  7,000,000

על שם המציע,  הצעה"ערבות "על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שתהווה  6.8

 .31.8.2015עד ליום שתהיה בתוקף ₪  50,000בסכום של 

יא האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת על המציע להמצ 6.9

-ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו

 , ואישור על ניהול ספרים כדין. 1976

 ₪. 1,000על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של  6.10

 קבלנים. בסיורמציע להשתתף העל  6.11

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע הזוכה, מורכבות הפרוור לא .7

ההצעות כאמור, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה לאחר הגשת 

היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין 

תכלול לפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון ים סופית שמציעקבוצת ניהול מו"מ עם 

  המשוקלל )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 



 
 

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .8

 דעתה הבלעדי . 

 
 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                        

 

 

 

 


