
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
הצבת מכונות צילום והדפסה בקמפוס שירותי  למתןמודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

  המכללה

 
הצבת מכונות צילום והדפסה למשתמשי המכללה, למתן שירותי  :מהות ההתקשרות .1

לשם וקה ושירותי תחזכל השירותים הנלווים לרבות סטודנטים וסגל המכללה כולל 

 .קבלת מוצר מודפס ו/או סרוק 

המזמין בלבד יהא רשאי להאריך ההתקשרות בין . חודשים 60 משך ההתקשרות : .2

יום לפני תום תקופת  10 -הצדדים, בהודעה בכתב שתימסר לנותן השירותים לא יאוחר מ

חודשים  36-חודשים כל אחת, ובסה"כ ב 12ההתקשרות, לשלוש תקופות נוספות בנות 

 .ם, עד לסך של שמונה שניםנוספי

עד  07.08.2016לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .3

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

: יעקב בקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, הנמצאת 

 ירושלים. הכרם,, רמת בית 26ם יייבושר

ש"ח  500 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .4

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

החל  08:00-15:00 בין השעות: 02-6588012, טל': , ירושלים26ברח' יעקב שריבויים 

 .25.07.2016ליום  ועד 12.07.2016מיום 

 -מקום המפגש 12:00בשעה  24.07.2016ביום  קמפוס המכללה,ביתקיים  :מציעיםסיור  .5

 , בית הכרם, ירושלים.26חדר ישיבות מרצים במכללה שברח' יעקב שרייבום 

 במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה. מציעיםהשתתפות בסיור ה

להפנות ל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן ששאלות או בקשות להבהרות  .6

 31.07.2016 יוםלא יאוחר מ  tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 12:00בשעה 
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 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .7

ותדפיס עדכני של תמצית  שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות מציע 7.1

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

החתימה מטעם התאגיד המציע. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה 

המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו 

 נתונים של תאגיד אחר.

 ה התקפה למועד הגשת הצעה זו;צירוף תעודת עוסק מורש 7.2

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  7.3

 –תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

וכן על המציע להמציא את כל האישורים תקפים הנדרשים לפי החוק , 1976

 ' למסמכי המכרז.הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב

 מיליון ש"ח )לא כולל מע"מ(, 2-למציע מחזור כספי שנתי שלא פחת מ 7.4

בכל אחת משלוש השנים מאספקת שירותים בדומה לשירותים נשוא מכרז זה, 

 . (.2015, 2014, 2013האחרונות )

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בסך של  7.5

 .31.10.2016ל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום , שתהא תקפה הח₪ 10,000

( לקוחות 3במהלך חמש השנים האחרונות סיפק המציע לפחות לשלושה ) 7.6

 Bו/או  Aמכונות כדוגמת המכונות מדגם  10 שירות של הצבת ותחזוקת

במפרט הטכני המצורף לנספח א' למסמכי המכרז )לכל לקוח( וזאת במשך 

 ח.( ברצף  לכל לקו3לפחות שלוש שנים )

טכנאים מורשים  5למציע מערך שרות ותחזוקה ושירותי מעבדה הניתן ע"י  7.7

 בפריסה ארצית.

 

 הצעותיהם אשר מציעים 3 לפחות עםאת הזכות לנהל מו"מ  הלעצמ תשומר נההמזמי .8

הצעות בלבד או  3ביותר, וככל שיוותרו  הגבוה( איכות+  מחיר) המשוקלל הציון בעלות

 . רומתחת לכך אם ההצעות אשר יוות

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .9

  דעתה הבלעדי .

 
 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


