
 

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר 

הזמנה להגשת הצעות לאספקה, הרכבה והתקנת מדפסות, מכונות צילום, סורקים 

עבור המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ומערכת ניהול ומתן שירותים לתחזוקתם 

 ע"ר בבאר שבע ובאשדוד

 (86 /2019)מס' 

 ו/או"המזמינה" מעון )ע"ר( )להלן: המכללה האקדמית להנדסה סמי ש: מהות ההתקשרות .1

( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אספקת מכונות להפקת מסמכים, מכונות "המכללה"

אישיות, משרדיות ומרכזיות לצילום, הדפסה וסריקה, מתן שירותי תחזוקה למכונות ואספקת 

(, לטובת "השירותים"נייר צילום ודיו וכן תחזוקת פחי איסוף הנייר )להלן:  -מתכלים 

 משתמשי המכללה בקמפוס המכללה בבאר שבע וכן בקמפוס המכללה באשדוד. 

 : (חובה בשני הסיורים השתתפות) קבלנים יסיורמועד  .2

  –אשדוד 

רח'  אשדודבקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון  13:00בשעה  22.9.19ביום 

 .131חדר , 84ז'בוטינסקי 

  –באר שבע 

בקמפוס המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון באר שבע  12:00בשעה  24.9.19ביום 

 .שמעוןבבניין  שנייהקומה  202, חדר 56רח' ביאליק 

 
 תנאי סף להגשת הצעות: .3

 

, וכי לא והמקצועיים המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף הכללייםמובהר בזאת כי על 

וף אשר אינו המציע עצמו, ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל ג

 לרבות לא לחברת אם, לחברת בת או לכל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי;

למען הסר ספק יצוין כי על כלל המציעים לעמוד בתנאי הסף הכלליים. כמו כן, על 

המציעים לעמוד בתנאי הסף המקצועיים בהתאם לסקטור )סגל/ סטודנטים( אשר 

 בכוונתם להגיש הצעה ביחס אליו.

 

 :תנאי סף כלליים

 המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  3.1

צרף להצעתו תעודת רישום תאגיד בתוקף נכון למועד ימציע הלהוכחת האמור בסעיף זה, 

הגשת ההצעה, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע, בנוסח 

 למסמך א'. כנספח ב'המצורף 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות מקיים אחר הדרישות  המציע 3.2

 . 1976 –ותשלום חובות מס( התשל"ו 



להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס 

 למסמך א'. 'גכנספח חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב 

, 2016השנים מלשנה בכל אחת  ₪  600,000חות למציע מחזור כספי שנתי של לפ 3.3

. להוכחת האמור יצרף המציע אישור רו"ח כדוגמת הנוסח המצורף  2018 -ו 2017

 למסמך א'. ' דכנספח 

, ₪ 30,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך של  3.4

 למסמך א'. 'הכנספח , בנוסח המצורף  7בהתאם לסעיף 

יע לצרף להצעתו את פרוטוקול סיור קבלנים ופרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל על המצ 3.5

 שהופצו בידי המזמינה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה שלו.

 : סקטור סגל  – תנאי סף מקצועיים

על גבי הנוסח  בדבר ניסיון המציעלהוכחת תנאי הסף המקצועיים יצרף המציע תצהיר 

 כן מפרטים ותעודות לפי הפירוט שלהלן:למסמך א' ו 'וכנספח המצ"ב 

 הבאות: תאימות למערכותולמציע ציוד בעל יכולת תמיכה  3.6

 Microsoft – Windows   (Windows 7 ו- Windows 10 מערכות הפעלה לשרתים ,)– 

 .2016-ו 2012גרסאות 

על המציע לצרף מפרט טכני מלא )"פרוספקט יצרן"( נפרד לכל סוג ציוד שהוא מציע 

 במסגרת מכרז זה, בהתאם לדרישות המכרז. להציב

 כהגדרתםבאספקת שירותים  2018 -ו 2017 ,2016שנים במהלך הלמציע ניסיון  3.7

מכונות  100( לקוחות לפחות, בכל שנה, כאשר לכל לקוח 3מכרז זה, לשלושה )ב

 לפחות המקבלות שירות תחזוקה, מתוכם לפחות:

 .מוסד אחד לפחות שהנו מוסד להשכלה גבוהה 3.7.1

עילות כאמור לעיל הנה בהיקף מקבלי שרות בתור אחד )ולא במספר הפ 3.7.2

 מקבלי שירות שונים. 50מקבצי תורים יחד( של לפחות 

( מטעם יצרן/י המדפסות והמכונות partnerהמציע מחזיק בתעודת שותף עסקי ) 3.8

יב כי היצרן עימו הוא נמצא המציע מתחי , ובנוסףהמוצעות על ידו במסגרת מכרז זה

את מלוא הגיבוי ויספק לו חלפי חילוף מקוריים במהלך אם יזכה בשותפות, ייתן למציע 

  כל תקופת ההתקשרות וכן במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיינה.

 ( כמפורט לעיל.partnerעל המציע לצרף תעודת שותף עסקי )

הפתרון הטכנולוגי )חומרה ותוכנה(  על המציע לצרף להצעתו מסמך המפרט את 3.9

לאספקת השירות באמצעות "ניהול תורים" אחד עם ממשקים למערכות המחשוב 

במכללה, פירוט המסמכים המתארים את סטטוס המדפסות, לרבות פירוט כנדרש 

 (. "הפתרון הטכנולוגי המוצע"נספח א' )להלן:  –במפרט השירותים 

טכנאים מורשים לפחות,  5וקה הכולל לרשות המציע עומד מערך שירות ותחז 3.10

 .שירותי מעבדת תיקונים וכן שירותי מוקד לצורך מתן מענה טלפוני לפתרון תקלות

הטכנאים עברו  5 -להוכחת האמור הסעיף זה, יצרף המציע אסמכתאות לכך ש

 הסמכה אשר נדרשת למתן השירותים.

 



 : סקטור סטודנטים  – תנאי סף מקצועיים

על גבי הנוסח  בדבר ניסיון המציעהמקצועיים יצרף המציע תצהיר להוכחת תנאי הסף 

 למסמך א' וכן מפרטים ותעודות לפי הפירוט שלהלן: 'וכנספח המצ"ב 

 הבאות: תאימות למערכותולמציע ציוד בעל יכולת תמיכה  3.11

 Microsoft – Windows   (Windows 7 ו- Windows 10 מערכות הפעלה לשרתים ,)– 

 .2016-ו 2012גרסאות 

על המציע לצרף מפרט טכני מלא )"פרוספקט יצרן"( נפרד לכל סוג ציוד שהוא מציע 

 להציב במסגרת מכרז זה, בהתאם לדרישות המכרז.

 כהגדרתםבאספקת שירותים  2018 -ו 2017 ,2016שנים במהלך הלמציע ניסיון  3.12

לפחות מכונות  50( לקוחות לפחות, בכל שנה, כאשר לכל לקוח 3מכרז זה, לשלושה )ב

 המקבלות שירות תחזוקה, מתוכם לפחות:

 .מוסד אחד לפחות שהנו מוסד להשכלה גבוהה 3.12.1

הפעילות כאמור לעיל הנה בהיקף מקבלי שרות בתור אחד )ולא במספר  3.12.2

 מקבלי שירות שונים. 2,000מקבצי תורים יחד( של לפחות 

נות ( מטעם יצרן/י המדפסות והמכוpartnerהמציע מחזיק בתעודת שותף עסקי ) 3.13

המציע מתחייב כי היצרן עימו הוא נמצא  , ובנוסףהמוצעות על ידו במסגרת מכרז זה

את מלוא הגיבוי ויספק לו חלפי חילוף מקוריים במהלך אם יזכה בשותפות, ייתן למציע 

  כל תקופת ההתקשרות וכן במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת, ככל שתהיינה.

 ( כמפורט לעיל.partnerעל המציע לצרף תעודת שותף עסקי )

עומדת בתקני האבטחה של  שלו המציע מתחייב כי מערכת הגבייה והסליקה 3.14

 חברות האשראי. 

 על המציע לצרף אסמכתא מתאימה.

על המציע לצרף להצעתו מסמך המפרט את הפתרון הטכנולוגי )חומרה ותוכנה(  3.15

 לאספקת השירות באמצעות "ניהול תורים" אחד עם ממשקים למערכות המחשוב

במכללה, פירוט המסמכים המתארים את סטטוס המדפסות, לרבות פירוט כנדרש 

 (. "הפתרון הטכנולוגי המוצע"נספח א' )להלן:  –במפרט השירותים 

טכנאים מורשים לפחות,  5לרשות המציע עומד מערך שירות ותחזוקה הכולל  3.16

ן תקלות שירותי מעבדת תיקונים וכן שירותי מוקד לצורך מתן מענה טלפוני לפתרו

  בענייני אשראי וסליקה.

הטכנאים עברו הסמכה  5 -להוכחת האמור הסעיף זה, יצרף המציע אסמכתאות לכך ש

 אשר נדרשת למתן השירותים.

 

לתיבת המכרזים להפקיד פיזית את ההצעות יש המועד האחרון להגשת הצעות: המקום ו .4

באר שבע בנין מינקוף  56ליק ברח' ביא משרדי מדור רכש - שתוצב במשרדי המזמינה

יום ל עד במעטפה סגורה וחתומה, ללא סימני זיהוי,  201(, קומה שנייה, חדר מס' 10)

 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו .0041:עד השעה ( ימי ו')לא כולל  3.11.19

 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ע"ר 


