
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 לאספקת שירותי השגחה בבחינותמודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 
 

אספקת שירותי השגחה בבחינות בקמפוס המכללה בירושלים ברח'  :מהות ההתקשרות .1

 .או קמפוס המכללה  בהר חוצבים בירושלים 62יעקב שרייבום 

חודשים  16תקופות נוספות, של  6-שרות הארכה לחודשים עם אפ 62 משך ההתקשרות : .6

 .שנות התקשרות 5 -בכל פעם ובסך הכל עד ל

עד  90.90..9..לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .6

לתוך תיבת המכרזים הנמצאת  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה אחה"צ 91..:השעה 

, 62ם יייבו: יעקב שרבקמפוס המכללה ברחוב ורכש, במדור מכרזים, מחלקת כספים 

 ירושלים. רמת בית הכרם,

ש"ח  057 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .4

בניין המכללה   - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזרבמזומן או בהמחאה 

החל  ..:91-..:8. בין השעות: 0-1188.90., טל': , ירושלים62ברח' יעקב שריבויים 

 019.890.909ועד ליום  999.890.90מיום 

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .5

 089.890.90 יוםלא יאוחר מ  inbale@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  חר מועד זה לא יענו9שאלות שיתקבלו לא 9צהרייםב ..:90בשעה 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .2

הופעל נגדו צו כונס נכסים פשיטת רגל ו/או המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או  2.1

 ו/או נמצא בעריכת הסדר עם נושיו.

על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  2.6

 .1702 –מס( התשל"ו  )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות

המציע הינו תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל עפ"י דין ככל שנדרש בהתאם לנושא  2.6

. על המציע לצרף להצעתו את כל אספקת שירותי השגחה בבחינות -ההתקשרות 

 הרישיונות האמורים לצורך מתן שירותים נשוא מכרז זה. 



ישראל בחמש השנים המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי ב 2.4

האחרונות לפחות. על המציע לצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום 

המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם 

 התאגיד המציע.

לקוחות שונים  6אספקת שירותי השגחה בבחינות אצל ניסיון מוכח של בעל המציע  2.5

שנים  6)ובלבד שמדובר במשרד החינוך, במוסדות להשכלה גבוהה או במה"ט(, למשך 

של  שנתי בהיקף עבור כל לקוח,  (6716-ו 6716, 6711)במהלך השנים  לפחותרצופות 

משמעו  לעניין זה בבחינות אספקת שירותי השגחה. ש"ח לכל לקוח 157,777לפחות 

מערך השגחה לרבות שינוע שאלוני בחינות, גיוס, הדרכה והפעלת וקיום ניהול 

 משגיחים. 

, זמינים בכל עת בעיר ירושלים משגיחי בחינות פעילים 07לרשות המציע לפחות  2.2

, בעלי אזרחות , אשר עומדים בדרישות שבמפרט השירותיםנהלרשות המזמי

  .הן ליום הגשת ההצע, נכו67וגילם אינו למטה מגיל  ישראלית,

( הינו לפחות  6711-6716השנים האחרונות ) 6-המחזור הכספי של המציע בכל אחת מ 2.0

 )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון 

 ₪(.)עשרת אלפים ₪  17,777המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של  2.6

 .למסמכי ההזמנה נספח ד'על המציע לצרף תצהיר בכתב, מאומת ע"י עו"ד, בנוסח  2.7

 

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע ר מורכבות הפרוולא .0

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

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

שתכלול לפחות את שלוש ההצעות  ים סופיתמציעקבוצת להחליט על ניהול מו"מ עם 

  בעלות הציון המשוקלל )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .6

  דעתה הבלעדי .

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


