
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 למתן שירותי ממונה בטיחות ובטחון של המכללהמודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 

בקמפוס המכללה בירושלים  מתן שירותי ממונה בטיחות ובטחון :מהות ההתקשרות .1

 .או קמפוס המכללה  בהר חוצבים בירושלים 26ברח' יעקב שרייבום 

חודשים  12תקופות נוספות, של  3-חודשים עם אפשרות הארכה ל 12 : משך ההתקשרות .2

 .שנות התקשרות 4 -בכל פעם ובסך הכל עד ל

עד  12.08.2015לא 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 מכרזים, מחלקת כספים ורכש,  במדורהנמצאת 

 ירושלים. , רמת בית הכרם,26ם יייבושר

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

  - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזר או בכרטיס אשראי במזומן או בהמחאה

-08:00 בין השעות: 02-6588012, טל': , ירושלים26' יעקב שריבויים בניין המכללה ברח

 .03.08.2015ועד ליום  24.07.2015מיום החל  16:00

 -מקום המפגש 12:00בשעה  04.08.2015ביום  קמפוס המכללה,ביתקיים  :מציעיםסיור  .5

 ים., בית הכרם, ירושל26חדר ישיבות מרצים במכללה שברח' יעקב שרייבום 

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

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .6

 06.08.2015 םיולא יאוחר מ  tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 12:00בשעה 

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .7

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

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

 תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר. המציע התאגיד מטעם

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי
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מועד הגשת הצעה התקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצאם המציע עוסק מורשה,  7.2

 ;זו

המציע או אחד הבעלים של המציע או שותף בכיר במציע הינו )במצטבר עבור אותו 

 גורם(:

 –בעל אישור כשירות בתוקף לשמש ממונה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  .א

על העבודה, בטיחות, בריאות וגהות  מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 בעבודה.

 או מוקדם יותר.   2010כממונה בטיחות בתוקף משנת  בעל תעודת הסמכה .ב

אשר קבועים שכירים )בנוסף למציע( ממונה בטיחות שני למציע צוות של לפחות  7.3

 :הינם )במצטבר עבור כל גורם(

 –לשמש ממונה על הבטיחות מטעם משרד הכלכלה  כשירות בתוקף אישורבעלי  .א

יחות, בריאות וגהות על העבודה, בט מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 בעבודה.

 .או מוקדם יותר 2010תעודת הסמכה כממונה בטיחות משנת בעלי  .ב

לקוחות שונים  4ניסיון מוכח של אספקת שירותי ממונה בטיחות אצל בעל למציע  7.4

ש"ח לכל לקוח )לא כולל  50,000בהיקף שנתי של לפחות  שנים האחרונותה 3במשך 

לעניין זה משמעו שירותי בטיחות למוסדות  ממונה בטיחותאספקת שירותי מע"מ(. 

 (1996 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, התשנ"ו על פי 

תב, מאומת ע"י עו"ד, לצרף תצהיר בכ המציעעל   להלן "שירותי ממונה בטיחות"(.

 .למסמכי ההזמנה ג'כנספח בנוסח המצ"ב 

 מציעים.  בסיורלהשתתף או אדם מורשה מטעמו על המציע   7.5

 אישור תשלום דמי השתתפות ע"י המציע. 7.6

 

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע הזוכה, ור מורכבות הפרולא 8

בעלת מזמינה, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה ההצעות כאמור, תהא רשאית הלאחר הגשת 

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

ים סופית שתכלול לפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל מציעקבוצת מו"מ עם 

  )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 

פגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או ל 9

  הבלעדי .

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


