
 

מודיעה בזאת על עריכת מכרז עזריאלי המכללה האקדמית  להנדסה ירושלים ע"ר 
 אינטרנט וטלוויזיה למעונות הסטודנטיםשירותי  למתןפ' /02/2020מס'   פומבי

 

 .במעונות הסטודנטים של המכללה הלמתן שירותי אינטרנט וטלוויזי מהות ההתקשרות: .1

 

. 2020 ספטמברבמהלך חודש ויה להסתיים בניין מעונות המכללה נמצא כעת בבנייה הצפ .2

חדרי  378דירות מגורים עם  252 -קומות מעונות סטודנטים ו 14בבניין מתוכננות 

מגורים.  מעונות הסטודנטים, הממוקמים בקמפוס המכללה ברמת בית הכרם בירושלים, 

 . 2020אוקטובר -להתאכלס בחודש ספטמברצפויים 

 
 

. המזמינה רשאית להאריך את חודשים 24ל למשך תקופה ש: תקופת ההתקשרות .3

 .חודשים כל אחת 12תקופות נוספות בנות  לושלש ההתקשרות

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .4

 תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

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

תעודת עוסק  מציע שהוא עוסק מורשה יצרף. המציע התאגיד טעםמ החתימה

 .הצעההמועד הגשת התקפה למורשה 

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

 . 1976 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום

 . ט וטלוויזיה  מטעם משרד התקשורתרישיון לאספקת אינטרנהמציע הוא בעל  .ג

המציע סיפק שירותי גישה לאינטרנט למשתמשי קצה לשני גופים לפחות  .ד

המאכלסים דיירים זמניים או קבועים כדוגמת מעונות סטודנטים, בית מלון, 

,  בהיקף 2017-2019בין השנים  חודשים לפחות 24לתקופה של בית אבות וכדו', 

 בכל גוף. משתמשים 100של לפחות 

 3 -נציגי שירות ו  5ברשות המציע מוקד שירות לקוחות, המאויש ע"י לפחות  .ה

 .בכל משמרת טכנאים

 אישור מכון התקנים עבור ציוד האלחוט המוצע. המציעברשות  .ו

 בסיור המציעים.  השתתףהמציע  .ז

 

לובי  בניין מקום המפגש  ,בצהריים 12:00בשעה  02.09.2020ביום  יתקייםסיור מציעים  .5

בסיור המציעים הינה  תההשתתפו, , ירושלים26קמפוס המכללה ברח' יעקב שרייבום   3

 שלא ישתתף בסיור המציעים לא יוכל להשתתף במכרז. מציעחובה. 

 



 ,אליהו ענבל לגב'בקשר למסמכי המכרז יש להפנות בכתב  שאלות או בקשות להבהרות .6

בשעה  06.09.2020 ליום עד tenders@jce.ac.il מייל באמצעות מנהלת מדור מכרזים

  .6588012-02 קבלת פניה שנשלחה במייל, בטלפון ש לוודאי 12:00

 

ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז  .7

ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה החוק  להוראותזה, בהתאם 

 .2010-התש"ע גבוהה(,

 
לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  כדיר לעיל אין באמו .8

  דעתה הבלעדי וללא כל פיצוי למגישי ההצעות.

 

 
את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי : המועד אחרון להגשת הצעות .9

, , בית הכרם, ירושלים, קומת לובי, משרדי ההנהלה26יעקב שרייבום ברחוב  נההמזמי

לא יאוחר מיום  ללא סימני זיהוי, במעטפה סגורה וחתומה,מחלקת כספים ורכש 

 .)לא כולל ימי ו'( 12:00עד השעה  09.09.2020

 
 

                                                                        

 ירושלים ע"ר להנדסהאקדמית  העזריאלי מכלל          


