
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  המועצה להשכלה גבוההעבור  רישום פרוטוקוליםמתן שירותי ל 10/2013מס' שלבי -דומכרז פומבי 
 
 

עבור המועצה  רישום פרוטוקוליםלמתן שירותי בזה הצעות  נהמזמי ")המועצה" :(להלן המועצה להשכלה גבוהה .1
  .המכרזהכל בהתאם ובכפוף למפורט בתנאי , )"השירותים" :(להלןוהוועדה לתכנון ותקצוב 

 . רשאים להציע הצעות במכרז זה הן יחידים והן תאגידיםמובהר, כי  .2
שמורה האופציה להאריך את תקופת  למועצה. שנה אחתהיא להראשונה תקופת ההתקשרות  ,כמפורט במכרז .3

מובהר, כי רישום שלושת הפרוטוקולים הראשונים כל אחת.  שנתייםשל ת ונוספ ותה או תקופההתקשרות לתקופ
 .בהתאם למפורט במסמכי ההליך תקופת ניסיון המהוו

שלבית, שבו לרכיב האיכות יהא משקל של -כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו, מדובר במכרז עם בחינה דו .4
 . 30%ולרכיב המחיר משקל של  70%

ככל שהמציע הוא . רשאי להגיש הצעה במכרז זה –להלן רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים  .5
עליו לפרט בהצעתו שלושה רושמי פרוטוקולים מטעמו שיבצעו את השירותים בפועל, ובמקרה כזה, נדרש כי  -תאגיד 

 :כל אחד מרושמי הפרוטוקול המוצעים יעמדו בתנאי הסף הנזכרים להלן
 . באנגלית בחמש השנים האחרונות לפחותו/או בעברית  פרוטוקוליםישום סיון מוכח ברני .5.1
 .על בורייןבדיבור, כתיבה וקריאה, אנגלית /או ידיעת השפות עברית ו .5.2

 באנגלית./או יכולת ניסוח מוכחת ורהוטה בעברית ו .5.3

 יכולת עבודה עם סביבה ממוחשבת: שימושי אופיס, אאוטלוק.  .5.4

 חתימת המציע על נספחי העדר ניגוד עניינים ועל נספח סודיות, וצירופם להצעה.  .5.5

קיומן של שלוש המלצות חיוביות לפחות מאת לקוחות, שהמציע ביצע עבורם שירותים דומים לשירותים  .5.6
להיות לגבי רושם נושא מכרז זה בחמש השנים האחרונות. ככל שהמציע הוא תאגיד, על ההמלצות 

 וצע.הפרוטוקול המ
 , במדור מכרזים. www.che.org.ilמסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של המועצה בכתובת   .6
באמצעות משלוח דואר  2013/7/11בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  למועצהניתן לפנות  .7

 .mechrazim@che.org.ilאלקטרוני לכתובת 
 בירושלים, עד לא יאוחר מיום 43את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  .8

 .הידונתלא ו נהפסלתהצעות שתוגשנה לאחר מועד זה .  12:00בשעה  2013/7/28
את הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה לה ביותר וכן לפצל את  השומרת לעצמ המועצה .9

 הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
כי הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו  ,מודגש .10

 ר במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.לבין האמו
 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .11
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