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מספר המכרז

תיאור הפעילות המבוקשת

אספקה ,התקנה ואחזקת מכונות לצילום ,סריקה והדפסת
מסמכים עבור יחידות האוניברסיטה
אספקת שירותי צילום ,סריקה והדפסת מסמכים עבור יחידות
האוניברסיטה באמצעות פריסת מכונות משולבות ברחבי
האוניברסיטה בהתאם לדרישת היחידות
( 5חמש) שנים ,לאוניברסיטה שמורה האפשרות להאריך את
תקופת ההתקשרות בעד שנתיים נוספות.

סוג ההליך

מכרז פומבי דו-שלבי

שם המכרז

תקופת ההתקשרות

לוחות
זמנים
למכרז

תנאי
סף

מועד פרסום המכרז

11/9/2017

מועד אחרון לשאלות הבהרה

 24/9/2017בשעה 12:00

כנס מציעים (לא חובה)

 26/9/2017בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת הצעות
לתיבת המכרזים
תוקף ההצעה והערבות בגין
הגשת ההצעה

תנאי סף כלליים

מעמדו המשפטי של המציע

 31/10/2017בשעה 12:00
( 30/1/2018כולל)
 .1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת
ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן .מציע או
הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים להלן – יפסלו.
 .2תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו.
קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע ,בבעל מניות
או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
 .3אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.
על המציע להיות יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין

.1

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע להיות בעל
ניסיון במהלך  5השנים האחרונות המסתיימות במועד
האחרון להגשת הצעות (התקופה הקובעת) ,במתן שירותי
הפקת מסמכים ,צילום וסריקה עבור לקוחות ,אשר עיסוקם
אינו קשור במתן השירות האמור ,והממלא את התנאים
הבאים במצטבר:

 .1.1השירות ניתן ל 3-לקוחות לפחות.
 .1.1תקופת ההתקשרות עם כל לקוח היא  3שנים
מלאות לפחות.
 .1.3במסגרת ההתקשרות עם כל אחד מהלקוחות
נפרסו לפחות  30מכונות להפקת מסמכים,
צילום וסריקה במשך כל התקופה הקובעת.

ניסיון המציע וחוסנו הכלכלי

.1

מחזור העסקים של המציע
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז ,על המציע עצמו להיות
בעל מחזור עסקים שלא יפחת מ –  ₪ 1,000,000בכל אחת
מהשנים  1015ו .1016 -

1

ערבות מכרז
תנאי
סף –
המשך..

עמידה בחוק עסקאות גופים
ציבוריים
עיון במסמכי המכרז

ערבות בנקאית על שם המציע ,בסכום שלא יפחת מ – ₪ 15,000
שתהיה בתוקף עד ליום ( 30/1/1018כולל).
על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי
מס במקור.
למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף
תפעול ,והן במשרדי מדור מכרזים ,בבניין  ,408חדר  110בתיאום
מראש עם עורך המכרז.

כנס מציעים (לא חובה)

כנס מציעים (לא חובה) יתקיים בתאריך  16/9/1017בשעה .11:00
הכנס יתקיים בקמפוס ר"ג ,בניין  ,408חדר .104

אופן הגשת ההצעות

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום  31/10/1017בשעה
 11:00ולהניחה בתיבת המכרזים בבניין מס'  ,408חדר 109
על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח
האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות.
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