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

לרבות  הרכבה והתקנת כיסאות רחף וציוד נלווה, אספקהמזמינה בזאת הצעות ל

  :כמפורט להלן ,פירוק כסאות רחף קיימים והרכבתם מחדש

  

 .מכרז פומבי :סיווג המכרז .1

 דשים  בתוספת אופציה השמורה למכללה להאריךחו 3תקופה של : תקופת ההתקשרות .2

 .התקופה

 .2010יוני : שוער לתחילת ההתקשרותמועד מ  .3

  :תנאים מקדמיים ומצטברים להשתתפות במכרז .4

, הרכבה, של אספקה, בשנתיים האחרונות לפחותפרויקטים  2ניסיון בביצוע למציע   .א

  . כסאות רחףשל  פירוק והתקנה 

בכל , מ"למציע מחזור שנתי שאינו פחות מכפל ההיקף הכספי של הצעתו לא כולל מע  .ב

יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה על המציע . 2009, 2008, 2007השנים אחת משלוש 

 . ח שמאשר את המחזור הכספי שלו בשלוש השנים האחרונות"לצרף להצעתו אישור רו

המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל בחמש השנים   .ג

תאגידים וכי ' למס תהמשותפ הצעה להגיש ניתן מובהר בזאת כי לא .האחרונות לפחות

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו   .ד

 .ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע"עו/ח"וכן אישור רו, בפנקס לפי דין

או נמצא בעריכת /הופעל צו כונס נכסים נגדו ואו /המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו  .ה

אישור "כאמור בנוסח המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמך זה של , הסדר עם נושיו

  ". המציע

אכיפת ניהול (המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   .ו

יהול לרבות אישור ניכוי מס במקור ונ, 1976-ו"התשל, )חשבונות ותשלום חובות מס

  .ספרים כדין

  . המציע השתתף בסיור הקבלנים הנערך מטעם המזמין  .ז

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

  . המכללה

  .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בהתאם לנדרש במסמכי ההזמנה  .ט

 קבלת מסמכי המכרז .5

: שכתובתו, ית מתוך אתר האינטרנט של המכללהמסמכי המכרז ניתנים להפקה עצמ

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

  או קבלת מסמכי המכרז/תשלום עבור השתתפות במכרז ו .6

 .רכישת  מסמכי ההזמנה הינה תנאי סף להשתתפות .₪ 500התשלום עבור מסמכי המכרז  הינו 

התשלום עבור מסמכי המכרז . 09:30-16:00שעות   - ה- ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בימים א

 .יהיה באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת המכללה האקדמית להנדסה ירושלים



  הגשת ההצעות .7

 . 0014עד השעה  30.05.2010המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

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

על . וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להצעה על פי שיקול דעתה המוחלט, עותההצ

ההצעות למכרז להגיע במעטפות סגורות לתיבת המכרזים אשר נמצאת בקומת הכניסה של 

  .)ירושלים, רמת בית הכרם 26משרדי המכללה  בכתובת ברחוב יעקב שרייבום 

 המכרז ממסמכי נפרד בלתי יהווה חלק, המכרז מסגרתב שיופץ עדכון או/ו שינוי או/ו הבהרה כל .8

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

על המציעים .האמור העיון למועד נכון המכרז במסגרת שיופץ עדכון או/ו שינוי או/ו הבהרה

  .למועד הגשת ההצעותלעקוב אחר ההודעות בניתנות בעניינו של מכרז זה עד 

  בחינת ההצעות .9

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

המכללה שומרת לעצמה את . תואמת באופן מלא את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

ות  במהלך לפנ, הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בעקבות מכרז זה

לבחור זוכה שני , או  הבהרות להצעתו/אל המציע כדי לקבל פרטים נוספים ו, הבדיקה וההערכה

 .לבטל המכרז ולא להפעילו מכל סיבה שהיא, או יותר

 עיקרי הליך בחירת הזוכה .10

לעצמו  להבטיח במטרה ביותר לו המתאימה ההצעה בחירת על להחליט רשאי המזמין יהיה  .א

 .היתרונות מירב את

כל הצעה שתיבחר לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים על ידי בעלי   .ב

 .זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין

 .שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב אינו המזמין   .ג

  

 ניהול משא ומתן .11

 .מציעים במכרזתהא רשאית המכללה לנהל משא ומתן עם ה, בכפוף לדיני מכרזים

 שמירת זכויות .12

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

  .המחייבים הם אלה המופיעים בחוברת המכרז

  

  ,בכבוד רב

  

  

 )ר"ע(המכללה האקדמית להנדסה ירושלים  

  

 


