גורדון-המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מכרז מסגרת להקמת מאגר ספקים לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה
מכרז מספר 2020/2
 .1מהות ההתקשרות
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) (להלן – "המכללה") מזמינה בזאת את המעוניינים להגיש הצעות להיכלל במאגר ספקים
לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה ולהתקשר עם המכללה לעניין זה בהסכם מסגרת.
 .2תקופת ההתקשרות:
המכללה עורכת מכרז לבחירת ספקים פוטנציאליים לאספקת חומרי ניקוי וציוד מתכלה (להלן" :הטובין") .בין כל אחד מהספקים
הזוכים לבין המכללה ייחתם הסכם מסגרת לתקופה של  12חודשים וזהות הספק ממנו תבוצע הזמנת הטובין בפועל תיקבע מפעם
לפעם במהלך תקופת ההתקשרות ,בהתאם לתנאי המכרז והסכם המסגרת .למכללה תהא הזכות ,בכל עת במהלך תקופת
ההתקשרות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של עד  12חודשים נוספים כל אחת
ובלבד שתקופת ההתקשרות הראשונית ותקופת ההתקשרות המוארכת עם הספק לא תעלה על  60חודשים במצטבר.
 .3תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז-תנאי סף:
 3.1תנאי סף למציע  -ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המצטברים המפורטים בסעיף זה.
בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו ,במועד הגשת ההצעות ,אלא אם צוין במפורש אחרת:
 3.1.1המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל.
על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו.
על המציע לצרף להצעתו תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה לפי העניין.
 3.1.2המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם ,המתנהל על פי דין לעניין נושא ההתקשרות ,ובידי המציע
קיימים כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין (להלן בסעיף זה – "ההיתרים").
 3.1.3.1בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-אשר יצורפו
להצעה):
 3.1.3.2אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן:
"חוק המע"מ") ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ;
 3.1.3תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז.
 3.1.4המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
 3.1.5על המציע להיות בעל  3שנות ניסיון לפחות מתוך חמש השנים האחרונות ,קודם למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז ,באספקת חומרי ניקוי ,בהיקף כספי של  ₪ 250,000לפחות (לא כולל מע"מ) בכל שנה
משנות הניסיון.
 3.1.6הטובין עומדים בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלוונטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג.1953-
 3.1.7כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,אף אם לא צוין בסעיף זה.
 .4עיון במסמכי המכרז ויצירת קשר:
מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:
מכרזיםhttp://www.gordon.ac.il/
אשת הקשר :גב' מיה הראל
טל'  04-8590115פקס 153-4-8590115 :

דוא"לmayah@gordon.ac.il :
תשומת לב המתעניינים לכך שתיקונים ושינויים ,ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות,
יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.
 .5סיור קבלנים:
מועד סיור הקבלנים (ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה) :יום חמישי  06.02.2020בשעה10:00 :
בקמפוס המכללה בכתובת :טשרניחובסקי  73חיפה.
 .6המען והמועד להגשת ההצעות
על המציעים להגיש את הצעותיהם בכתובת המצוינת לעיל ,לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה בחדר מס'  ,406עד
לתאריך :יום חמישי  27.02.2020עד השעה.13:00 :

