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המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (ע"ר)
מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 1/2019
למתן שירותי אספקה ואחזקה למדפסות ומכונות צילום
כמפורט להלן:
 .1מהות ההתקשרות:
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ע"ר (להלן" :המכללה" או "המזמין") מזמינה בזאת
הצעות למתן שירותי אספקה ואחזקה למדפסות ומכונות צילום בקמפוס המכללה ברחוב מעגל
בית המדרש  ,7ירושלים (להלן" :השירותים") כמפורט במסמכי המכרז.
 .2התקשרות המזמין עם המציע שהצעתו עבור מתן השירותים תיבחר (להלן" :נותן השירותים"),
תהיה בהסכם בנוסח המצורף למכרז .ההתקשרות תהא של קבלן עצמאי ולקוח ובשום שלב לא
יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין נותן השירותים ו/או בין מי מעובדיו או המועסקים על ידו ,לבין
המזמין.
 .3עיון במסמכי המכרז :החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר
האינטרנט של המזמינה שכתובתוhttps://www.dyellin.ac.il/bids/open_bids :

 .4שאלות או בקשות להבהרות של המציעים בקשר לסעיפים במכרז יש להפנות בכתב למזמינה,
לכתובת דוא"ל  rachelab@dyellin.ac.ilעד יום ראשון י"ב באדר א' תשע"ט ()17.2.2019
בשעה  .15:00התשובות יופיעו באתר המכללה בכתובת הנ"ל.
 .5תנאי סף להגשת הצעות:
רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם ,במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף
המפורטים להלן ,הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
 5.1תנאי סף כלליים:
5.1.1

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

 5.1.2מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת ההצעה.
 5.1.3המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,
תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו – .1976

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע אישור תקף לפי החוק הנ"ל ויחתום על
תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
5.1.4

למציע מחזור כספי שנתי שלא פחת מ 200,000 -ש"ח (לא כולל מע"מ) ,משירותי
אספקה ואחזקה למדפסות ומכונות צילום לשירותים נשוא מכרז זה ,בכל אחת
משלוש השנים האחרונות ( 2017 ,2016ו.)2018 -

 5.1.5על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי
השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
 5.1.6המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של 10,000
 ,₪שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  ,25.5.2019בנוסח המצ"ב
כנספח ד' למסמכי המכרז.
 5.2תנאי סף נסיון ודרישות מקצועיות:
 5.2.1המציע סיפק במהלך השנים  2018 – 2016לפחות לשלושה ( )3לקוחות שירותי
אספקה ואחזקת מדפסות ומכונות צילום במשך לפחות שלוש שנים ( )3ברצף (עבור
כל לקוח בנפרד) ,מתוכם יהיו לפחות שני ( )2לקוחות עם לכל הפחות  20מכונות.
 5.2.2למציע מערך שרות ותחזוקה זמין לעבודה בירושלים.
 5.2.3במועד הגשת הצעתו יש למציע לפחות שלושה לקוחות מירושלים (או עד  30ק"מ
מירושלים).
 .6ניהול מו"מ -המזמינה תהא רשאית ,אך אינה חייבת ,לנהל מו"מ בהתאם למפורט בהזמנה
למכרז.
 .7אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז כקבוע בהזמנה
למכרז.
 .8את ההצעה למכרז בצירוף כל המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה ,עליה יירשם" :מכרז
 1/2019למתן שירותי אספקה ואחזקה למדפסות ומכונות צילום" ,לתוך תיבת המכרזים
שבמשרד חשב המכללה אצל המזמינה ברחוב מעגל בית המדרש  ,7ירושלים ,בניין א' ,קומה ,4
חדר  ,421לא יאוחר מיום שני כ"ז באדר א' תשע"ט ( )4.3.2019בשעה  .15:00לא ניתן יהיה
לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.
בכבוד רב,
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (ע"ר)

