
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 

  אספקת תחנות עבודהל מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי

  HP AIOמסוג 

 
 

, כמפורט במפרט הטכני HP AIOאספקת תחנות עבודה מסוג  :מהות ההתקשרות .1

 .כנספח א' למסמכי המכרז המצ"ב

עד  23.07.2015ר מיום לא יאוחאת ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .2

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

, 26ם יייבו: יעקב שרבקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, 

 ירושלים. רמת בית הכרם,

ש"ח  700 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .3

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

החל  08:00-16:00 בין השעות: 02-6588012, טל': , ירושלים26ברח' יעקב שריבויים 

 .16.07.2015ועד ליום  02.07.2015מיום 

להפנות ן של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתשאלות או בקשות להבהרות  .4

 19.07.2015 יוםלא יאוחר מ  tenders@jce.ac.il לגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .אחה"צ 16:00בשעה 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .5

מי בישראל בחמש השנים המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רש 5.1

 האחרונות לפחות. 

בדבר ניהול ספרים, וכל אישור אחר על שם המציע אישור תקף על המציע להמציא  5.2

הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, 

 .1976 –תשל"ו 

 ' למסמכי המכרז. בעל מציע לצרף תצהיר על אי הרשעה בנוסח המצורף כנספח  5.3
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 ,2014-ו 2013, 2012מהשנים  אחת מחשבים בכל מכירתמ המציע של המכירות מחזור 5.4

 להצעה אישור המציע יצרף זה תנאי של הקיום להוכחת. ח"ש 1,500,000מעל  היה

 .המכרז למסמכיכנספח ג'  המצורף בנוסחחשבון  רואה מאת

את  ספקי ציע הזוכההמ אשר, HPחברת  של בתוקף אישור להצעה יצרף המציע 5.5

  .המכרז למסמכיכנספח ד'  המצורף בנוסח ה,מתוצרת המחשבים

 ש"ח.  700ההשתתפות במכרז בסך של  על המציע לצרף קבלה על תשלום דמי 5.6

 

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע הזוכה, ור מורכבות הפרולא 6

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

היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם ביותר או לחילופין  הנמוך מחירה

 אשר הינן הנמוכות ביותר וכמובןים סופית שתכלול לפחות את שלוש ההצעות  מציעקבוצת 

 ות בכל דרישות מכרז זה.עומד

 

זכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מ 7

  הבלעדי .

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


