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  ")המכללה:"להלן)(ר"ע(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

  :כמפורט להלן,מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי סריקה וארכיון

 .מכרז פומבי דו שלבי :סיווג המכרז .1

חודשים  בתוספת אופציה השמורה למכללה להאריך  36תקופה של : תקופת ההתקשרות .2

 .חודשים בכל פעם 12לתקופה של , חודשים  נוספים  36- את תקופת ההתקשרות  ל

 .2010יוני : מועד משוער לתחילת ההתקשרות .3

 :תנאים מקדמיים ומצטברים להשתתפות במכרז .4

, בארבע השנים האחרונות, המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות  .א

  .במתן פתרון כולל של שירותי סריקה וארכיון לתאגידים ומוסדות

באופן , מסמכים ביום 10,000נו בעל יכולת עיבוד יומית של לפחות המציע הי  .ב

 .עצמאי

אשר  כללו את   2009, 2008המציע ביצע שני פרויקטים לפחות במהלך השנים    .ג

אין חובה שבפרויקט בודד יכללו כל התחומים שלהלן באופן (התחומים הבאים 

 ):מצטבר

 ;Oracleאו  Ms SQLאינטגרציה לבסיסי נתונים מסוג  .1

2. Image conversion; 

3. Office integration; 

4. Digital signature; 

 ;התממשקות לסורקי מסמכים .5

6. OCR; 

7. Barcode Recognition; 

 .ERPאינטגרציה למערכות  .8

מובהר . ה בישראל על פי כל דין/שותפות  הרשומ, המציע הינו בעת הגשת ההצעה תאגיד .5

וכי מציע אינו רשאי לייחס תאגידים ' בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס

 .לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר

וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק , המציע הינו בעל אישור תקף בדבר ניהול ספרים .6

 .1976 –ו "תשל, )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(עסקאות גופים ציבוריים 

או נמצא בעריכת /ים נגדו ואו הופעל צו כונס נכס/המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו .7

 .הסדר עם נושיו

 

או באמצעות מי מטעמו דמי השתתפות במכרז במשרדי /בין בעצמו ו, המציע שילם .8

המכללה תהיה רשאית לאפשר למציע אשר לא "). דמי השתתפות: "להלן(המכללה 



רישיון או כל  מסמך אחר המהווה תנאי מוקדם , היתר, אישור,המציא עם הצעתו מסמך

  .ם את המצאתו למכללה  תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידי המכללהלהשלי

 קבלת מסמכי המכרז .9

: שכתובתו, מסמכי המכרז ניתנים להפקה עצמית מתוך אתר האינטרנט של המכללה

http://www.jce.ac.il   / מכרזים"תחת  הכותר." 

  או קבלת מסמכי המכרז/תשלום עבור השתתפות במכרז ו .10

רכישת  מסמכי ההזמנה הינה תנאי סף  .₪ 600מכרז  הינו התשלום עבור מסמכי ה

התשלום . 15:00-9:00שעות   - ה-ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בימים א .להשתתפות

עבור מסמכי המכרז יהיה באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת המכללה 

 .האקדמית להנדסה ירושלים

  הגשת ההצעות .11

 . 0014עד השעה  4.201022.המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

 להקדים או לדחות את המועד האחרון, בהודעה שתפורסם, בכל עת, המכללה רשאית

וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להצעה על פי שיקול דעתה , להגשת ההצעות

על ההצעות למכרז להגיע במעטפות סגורות לתיבת המכרזים אשר נמצאת . המוחלט

, רמת בית הכרם 26די המכללה  בכתובת ברחוב יעקב שרייבום בקומת הכניסה של משר

  .)ירושלים

 ממסמכי נפרד בלתי יהווה חלק, המכרז במסגרת שיופץ עדכון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .12

 במסמכי ,עת בכל לעיין אדם כל יוכל שבו באופן , האינטרנט המצויים באתר המכרז

 העיון למועד נכון המכרז במסגרת שיופץ עדכון או/ו שינוי או/ו הבהרה בכל וכן המכרז

על המציעים לעקוב אחר ההודעות בניתנות בעניינו של מכרז זה עד למועד הגשת .האמור

  .ההצעות

  בחינת ההצעות .13

או לא להתחשב בהצעה /או לקבל ו/המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול ו

המכללה . במסמכי המכרזאשר אינה תואמת באופן מלא את כל הדרישות המפורטות 

שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בעקבות 

או  /אל המציע כדי לקבל פרטים נוספים ו, לפנות  במהלך הבדיקה וההערכה, מכרז זה

 .לבטל המכרז ולא להפעילו מכל סיבה שהיא, לבחור זוכה שני או יותר, הבהרות להצעתו

  חירת הזוכהעיקרי הליך ב .14

בשלב הראשון תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות   .א

אם קיימים , ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, במכרז

  .כאלה

בשלב השני תדרג ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף בהתאם   .ב

יינתן להם בציון ותפסול מציעים שהציון המשוקלל ש, לאמות מידה איכותיות

 .האיכות יהיה נמוך מהמפורט במסמכי המכרז



המציעים ("בשלב השלישי תדרג ועדת המכרזים את המציעים שנותרו   .ג

 .ידם-בהתאם למחיר המוצע על") הכשירים

בשלב הרביעי תדרג ועדת המכרזים את המציעים לפי ציון משוקלל שייקבע   .ד

המציע הכשיר . במסמכי המכרזכמפורט , בהתאם לאמות מידה של מחיר ואיכות

 .יזכה במכרז, שיזכה לציון הגבוה ביותר

 ניהול משא ומתן .15

 .תהא רשאית המכללה לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז, בכפוף לדיני מכרזים

 שמירת זכויות .16

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור כדי לחייב  את המכללה בכל צורה שהיא 

 .המופיעים בחוברת המכרזוהתנאים המחייבים הם אלה 

  

 


