
 

 

מכללה אקדמית  עמותתשל  הספקיםלמאגר  להצטרף הזמנה

 )להלן: "המכללה"( "רע, הדסה

 כללי .1

-תש"ע  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(,.1.1

 לערוך ולנהל רשימות מציעים לפי סוגי התקשרויות בתחומים שונים מכללההבכוונת , 2010

יהיו רשאים להשתתף במכרזים סגורים ובהתקשרויות עם יועצים , אשר כמפורט במסמך זה

 ומומחים, ובפניות תחרותיות לקבלת הצעות מחיר שתערוך המכללה.

 

 עריכת הרשימה תבוצע באופן הדרגתי ופניה זאת מיועדת למציעים בתחומים שונים..1.2

 

הגשת בקשה להצטרף לרשימת ספקים כלשהי כפופה לכל התנאים והדרישות שהציבה .1.3

 המכללה ביחס לספקים ו/או לשירותים ו/או לציוד הרלבנטי.

 

המכללה תפנה מפעם לפעם אל המציעים הכלולים במאגר, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה .1.4

, ותבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים / שירותים לנהליההבלעדי ובהתאם 

 בהתאם לתחומי הפעילות של המציע.

 

לפנות בכל הזמנה לכלל המציעים המופיעים במאגר ביחס לתחום המכללה אינה מתחייבת .1.5

 .מסוים

 

השונים, כולם  המציעיםמלמען הסר ספק: המכללה רשאית לנהל משא ומתן, בכל עת, עם מי .1.6

או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה 

בהרות, השלמות של פרטים ו/או הבלעדי והמוחלט. בכלל זה, רשאית המכללה לבקש ה

מסמכים, תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת 

ההחלטה עד הבחירה הסופית. המציע מתחייב לשתף פעולה עם המכללה בכל מקרה בו ינוהל 

 משא ומתן כאמור.

 

תחרותית ו/או  כל פניה מטעם המכללה לקבלת הצעות במכרז סגור ו/או בהליך של פנייה.1.7

 בהליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המכללה.

 

אין בצירוף המציע לרשימה בכדי לחייב את המכללה להתקשר עם המציע לרכישת טובין ו/או .1.8

 שירותים כלשהם.

 

של המכללה  מכרזיםהבבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל ועדת .1.9

 בדוא"ל המופיע באתר. "(הוועדה)להלן: "



 

 

 

 הגשת מועמדות .2

בקשה להצטרף הטופס להגיש את המעוניין להצטרף למאגר המציעים של המכללה  מציעל ע

 "(, בצירוףטופס הבקשה)להלן: " להזמנה זו נספח א'כהמכללה, המצורף  למאגר הספקים של

 להלן:שהמסמכים והנתונים 

 

מרשם המתנהל לפי כל דין, לרבות תעודת רישום תאגיד בישראל, תקפה  רישום בכלאישור .2.1

 על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין או תעודת עוסק מורשה.

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2.2

 .1976 -תשל'ו  –)אכיפת ניהול חשבונות( 

 

 נגד המציע או צו כינוס נכסיםו/או צו פשיטת רגל ו/צו פירוק  ועומדיםלא תלויים אישור כי .2.3

 .1981 - א"התשמ, " כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוימוגבל לקוח"כ הוכרז הוא לאכי ו

 

הרלוונטי לתחום  ,1953-שמעותו בחוק התקנים, התשי"גתקן ישראלי רשמי כמתו .2.4

 .ההתקשרות

 

חוק ובדבר  העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ר)איסו עובדים זרים חוקתצהיר בדבר .2.5

 להזמנה זו. 2וב'' 1ב יםנספחכ פים, המצורכדין 1987-התשמ"זשכר מינימום 

 

 

 אישור או דחיית מציעים .3

 

מהרשימה,  למחקוהחליטה וועדת המכרזים שלא לצרף מציע כאמור לרשימה או החליטה .3.1

 .למחקואו ו/עדה שלא להכלילו ברשימת המציעים ויקבל המציע הודעה על החלטת הו

 

עדה לצרף מציע לרשימה, יקבל המציע הודעה על קבלת בקשתו וצירופו לרשימת והחליטה הו.3.2

 המציעים.

 

  



 

 

 

 מועד ודרך הגשת הבקשה  .4

 

 28/02/2020 ועד לתאריך 09/02/2020 החל מתאריךלמכללה את טופס הבקשה להגיש  ניתן.4.1

 "(.מועד אחרון להגשה)להלן: "

 

או לחילופין בדואר  asafm@hac.ac.ilאת טופס הבקשה ניתן להגיש באמצעות כתובת דוא"ל .4.2

אסף מלקוש חשב  כאשר את הבקשות יש למען למרירושלים  37הנביאים רשום לכתובת 

 המכללה.

 

בהתאם לכינוסה ושיקול דעתה  יתקבלו בקשות להיכלל במאגר  חר המועד האחרון להגשהלא.4.3

 .של וועדת המכרזים

 

המאגר ובכפוף לקבלת הצעות להצטרף  עדכוןוועדת המכרזים תתכנס לפחות אחת לשנה לשם .4.4

 ממציעים.

 

לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות להצטרף למאגר, תבחן הוועדה את כל הבקשות .4.5

 .3ובהתאם לקבוע לעיל בסעיף  הי נהלי"שהוגשו, עפ

 

 רשימת ספקים .5

 

 הקמת אתר אינטרנט 

 

 סוכני נסיעות 

 

 קבלני בינוי וגמר 

 

 קבלני מיזוג אוויר 

 

 קבלני חשמל 

 

 חומרה -ציוד מחשבים 

 

 תוכנה -ציוד מחשבים 



 

 

 

 עיצוב עסקי 

 

 פיתוח אתרים קטנים 

 

 קסטות דיו למדפסות 

 

 מכונות צילום ומתן שרותי תחזוקה 

 

 קבלני שילוט 

 

 ספקי ליסינג 

 

 ספקי הדפסות 

 

 ספקי ציוד אופטומטריה 

 

 יועצי בטיחות 

 

 

 

 הבהרות  .6

 

 כתובת דוא"לבאמצעות  למכללהניתן לפנות  וז להזמנהבכל שאלת הבהרה הנוגעת .6.1

asafm@hac.ac.il  23/2/2020עד ליום. 

 

 ל."שומרת לעצמה את הרשות ליתן מענה לשאלות אף לאחר חלוף המועד הנ המכללה.6.2

 

 והינם מקובלים עליו. ההסכים לכל תנאי להזמנה זוהמגיש מועמדות  ציעמ.6.3

 

 הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך.בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב .6.4

 

 

 



 

 

 נספח א'

עמותת מכללה ספקים של ה למאגר להצטרף בקשהטופס 

 ("המכללה" )להלן: אקדמית הדסה ע"ר,

  :' בסמוך לקטגוריה/קטגוריות אליהן מתייחסת הבקשהVיש לסמן '

 הקמת אתר אינטרנט □

  סוכני נסיעות □

 קבלני בינוי וגמר □

 מיזוג אווירקבלני  □

 קבלני חשמל □

 חומרה -ציוד מחשבים □

 תוכנה -ציוד מחשבים □

 עיצוב עסקי □

 פיתוח אתרים קטנים □

 קסטות דיו למדפסות □

 מכונות צילום ומתן שרותי תחזוקה □

 קבלני שילוט □

 ספקי ליסינג □

 ספקי הדפסות □

 ספקי ציוד אופטומטריה □

 יועצי בטיחות □

 

 

  



 

 

 

  :הבאים הפרטים את למלא יש

 הגשת הבקשה: ___________________________ תאריך

 

 : ___________________________________מציעהשם 

 

 ח.פ./ע.מ.: ____________________________________

 

 כתובת: ______________________________________

 

 טלפון: _______________ פקס: __________________

 

 : _____________________________________ דוא"ל

מנכ"ל המציע, יש  אומניות במציע הלהלן את ניסיון בעל שבמידה והמציע מבקש להציג בסעיפים 

 למלא את פרטים הבאים:

 _______ :שם בעל הניסיון______ ______ 

 

 ___ :מס' זיהוי בעל הניסיון_____________ 

 

 ______ :טלפון_________ 

 

  :[ יש למחוק את המיותר] במציע מניות בעל/  המציע מנכ"לתפקיד בעל הניסיון 

 

ככל שבעל הניסיון הוא בעל מניות במציע, יש לציין את שיעור אחזקתו במציע )שיעור אחזקת מניות 

 או בזכויות השותפות במציע(: _________ %

 

פרויקטים  5ביצוע )לרבות אספקה והתקנה( של לפחות במציע להלן פירוט בדבר ניסיון ה .1

יש להגיש תיק עבודות הכולל בקטגוריה המבוקשת, במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה. 

כה(, תאריך את שם הפרויקט, מזמין הפרויקט, תקציב הפרויקט כולל מע"מ )ניתן לציין הער

 ביצוע, תכולת עבודה ואיש קשר מטעם מזמין העבודה כולל פרטי התקשרות. 

                   

 

                   



 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

כמפורט בהזמנה להגשת בקשות להיכלל , טופס בקשה זה את המסמכים הנדרשיםל לצרףיש  .2

 ר, לרבות: במאג

, ניסיונו, כישוריו ויכולתו לספק את השירותים והפריטים מושא המציע אודות רקע חומר .א

 הזמנה זו. 

שהמציע סיפק להם שירותים והתקין אצלם את הפריטים  קודמים מלקוחות המלצות .ב

 מושא הזמנה זו, במהלך שלוש השנים האחרונות.

הוכחת עמידה בתנאי הסף ולרבות כל מידע או מסמך אשר המציע מבקש להגיש לצורך  .ג

 נטי(.ווביחס לבעל מניות במציע או למנכ"ל המציע )ככל שרל

 אישור לרבות, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם בתוקף אישורים .ד

 .במקור מס ניכוי ואישור ספרים ניהול

ת המציע ו/או כל כל תו תקן רלוונטי לפי חוק וכן כל אישור אחר הרלוונטי לתחום פעילו .ה

 אישור ו/או רישיון אחר הנדרש על פי כל דין ונוהג. 

תיק פרויקטים המציג עבודות שנעשו במרחב הציבורי הכולל תמונות, היקף תקציבי ופירוט  .ו

 של סוג העבודות. 

קטלוג ויזואלי של הפריטים המוצעים עם מחירון של כל  -במידה והמציע מספק פריטים  .ז

 ט.יפר

 

________________________ 

 המציעחתימת 

  



 

 

 1נספח ב'

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ______________, מורשה החתימה מטעם 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  "(המציע______________ שמספרו ______________ )להלן: "

מצהיר בזאת, בכתב,  לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
 כדלקמן:

הזמנה להצטרף למאגר הספקים של עמותת להיר זה בשם המציע, בקשר אני נותן תצ .1
, ומוסמך לתת תצהיר זה "(המכללה)להלן: " 580278851מכללה אקדמית הדסה ע"ר, 

 בשם המציע.

 אחד מאלה: במציעתקיים ההנני מצהיר כי  .2

לפי חוק  ותעביריותר משתי דין חלוט ב-ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק המציע .2.1
או  1991-עובדים זרים )איסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .הגשת הצעת המציעבשנה שקדמה למועד  1987-, התשמ"זחוק שכר מינימום

לפי משתי עבירות דין חלוט ביותר -או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק המציעאם  .2.2
 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ר)איסו חוק עובדים זרים

שנה שקדמה תה ביההרשעה האחרונה לא הי – 1987-, התשמ"זאו חוק שכר מינימום
 .למועד הגשת הצעת המציע

", ויתר שליטה מהותית", "הורשע", "החזקה"יטה", "אמצעי של "שליטה",", בעל זיקה"
 .1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו –המונחים 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 
 אמת. –תוכן תצהירי 

 

 

  

 וחותמת המציעחתימה  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

_____, ________)מ.ר.___________(, מרחוב __ רו"ח/אני הח"מ, _____________, עו"ד
הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה  ________מאשר/ת כי ביום 

כי עליו  ,ווחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי ,ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית-עצמו על
אם לא יעשה כן, אישר את נכונות  להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק,

                                                                   .יבפני הצהרתו וחתם עליה

 

 2נספח ב' 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך



 

 

 זכויות עובדים בדבר שמירתתצהיר 

____, מורשה החתימה מטעם __אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' ___

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי  "(המציע)להלן: " __________________ שמספרו ____________

מצהיר בזאת, בכתב,   לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 כדלקמן:

בקשר להזמנה להצטרף למאגר הספקים של אני נותן תצהיר זה בשם המציע, בקשר  .1

, ומוסמך לתת תצהיר "(המכללה)להלן: " 580278851עמותת מכללה אקדמית הדסה ע"ר, 

 זה בשם המציע.

המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .2

 הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים.וההסכמים 

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 

 אמת. – תוכן תצהירי

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור

______, ________)מ.ר.___________(, מרחוב _ רו"ח/_____________, עו"דאני הח"מ, 

הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________  _____________מאשר/ת כי ביום 

, ווחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי ,ידי ת.ז. מס' _________/ המוכר לי אישית-שזיהה עצמו על

כי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את כי עליו להצהיר את האמת, ו

                                         .ינכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

 

 

 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך


