בס"ד
מכרז פומבי מס'  01/2015למתן שירותי אספקה והרכבת מכונות צילום ומדפסות,
מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה
המרכז האקדמי לב ע"ר (להלן" :המזמין") מזמין בזאת הצעות למתן שירותי אספקה ,הרכבה והתקנת מכונות
צילום ומדפסות ,סורקים ,מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה.
ההתקשרות הינה ל 60 -חודשים עם אפשרות ל 3-תקופות אופציה נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת (עד
מקסימום  8שנים).
 .1רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם ,במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן,
הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
 .1.1תנאי סף כלליים:
 .1.1.1מציע 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.
 .1.1.2אם המציע עוסק מורשה -צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו;
 .1.1.3המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס,
שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו –  ,1976וכן על המציע להמציא את כל
האישורים תקפים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
 .1.1.1למציע מחזור כספי שנתי שלא פחת מ 10-מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ)  ,מאספקת שירותים
בדומה לשירותים נשוא מכרז זה ,בכל אחת משלוש השנים האחרונות ( .)2011 ,2013 ,2012על
המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח
המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
המזמין מבהיר בזה כי המחזור הכספי האמור לעיל עולה על כפל ההיקף הכספי השנתי המוערך
לביצוע ההתקשרות שבמכרז וזאת בשל הנימוקים שלהלן :
 .1תחום מכונות צילום ומדפסות ,סורקים ,מערכות ניהול ומתן שירותי תחזוקה הינו תחום בו
הרווח הגולמי הינו נמוך יחסים ,לפיכך גופים ללא החוסן הפיננסי הנדרש יחשפו לסיכון גבוה
בעסקאות בהיקף של המזמין העומדות על כ ₪350,000-בשנה ,וזאת בעיקר לאור העובדה כי
תנאי התשלום הנהוגים בשוק זה הינו באשראי ארוך טווח.
 .2המזמין הינו גוף אקדמי הדורש תמיכה במערכות מורכבות ,לשרתים שונים ומאובטחים
באתרים שנים בארץ .דבר המצריך מערך המתאים לגופים עם מערכות מסועפות.

 .1.1.5המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך של  ,₪ 10,000שתהא
תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  ,31.06.2015בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי
המכרז.
 .1.1.6המציע השתתף בסיור מציעים כמפורט בסעיף .9
 .1.1.7על המציע לצרף להצעתו קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז זה ,בסך של  500ש"ח.
 .1.2תנאי סף ניסיון ודרישות מקצועיות :

 .1.2.1על המציע להיות בעל ניסיון של חמש שנים לפחות שבהם סיפק המציע לפחות לחמישה ()5
לקוחות (הרוכשים לצרכים עצמיים ,ולכל לקוח  50מכונות לפחות המקבלות שירות) שירותי
הפקת מסמכים ואספקת מכונות ושירותי הדפסה תפעולית ,במשך לפחות שלוש שנים ()3
ברצף קודם למועד הגשת הצעתו (לכל לקוח) ,מתוכם יהיו:
-

לפחות שלושה ( )3לקוחות שעובדים עם מערכות E-Print ,jetAdmin ,Safecom

-

לפחות שני ( )2לקוחות עם לכל הפחות  2000משתמשים

-

לפחות לקוח אחד ( )1שהינו מוסד להשכלה גבוהה

 .1.2.2למציע מערך שרות ותחזוקה הניתן ע"י טכנאים מורשים ושירותי מעבדה לפחות באחד מאזורי
אתרי המזמין (ירושלים ו/או רמת גן) והכל בהתאם ל  SLAהמפורט בנספח א' למסמכי המכרז.
להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  ,6.2.2 -6.2.1יצרף המציע תצהיר
כמפורט בנספח ה' למסמכי המכרז.

 .1.2.3המציע בעל אסמכתא לכך שהינו שותף עסקי (  )Business Partnerמול יצרן ציוד המדפסות
והמכונות המוצעות על ידו .על המציע לצרף להצעתו אישור על כך.

 .2ניתן להוריד את מסמכי המכרז ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט שכתובתו www.jct.ac.il :תחת הקישור
'פרסומים' ' >-מכרזים'
השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות על סך  ₪ 500אשר לא יוחזרו בשום מקרה ,ולמציע לא
תהא כל טענה כלפי המזמין בעניין זה.
 .3לוח זמנים במסגרת הליכי המכרז:
תשלום דמי השתתפות (בסך  ,₪ 500שלא יוחזרו)

מיום ראשון -רביעי בין השעות 10:00-13:00
()01.03-01.03

סיור מציעים (חובה) -ירושלים
סיור מציעים בקמפוס לב וקמפוס טל ודעת

יום ראשון (  )15.03בשעה – 10:00
נפגש בקמפוס לב -שער הקמפוס (עמדת השומר)
לאחר הסיור בקמפוס לב ,ייסעו המשתתפים לקמפוס
טל להמשך הסיור ,כמפורט בסעיף 10

סיור מציעים (חובה) – רמת גן
סיור מציעים בקמפוס לוסטיג
מועד אחרון לשאלות הבהרה
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
תוקף הצעה וערבות הצעה

יום שני ( )16.03בשעה -10:00
נפגש בשער קמפוס לוסטיג
יום שני ( )23.03עד השעה 16:00
יום ראשון ( )26.01עד השעה 12:00
עד יום 31.07.2015

לשאלות ניתן לפנות באמצעות דוא"לMichrazim@jct.ac.il :

