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  מחלקת מכרזים                    
    

  
  
  

  מחשב ומחשבים ניידים מסכי, מחשבים נייחיםקול קורא לאספקת 
  

  20102/מכרז פומבי מספר 
  
  

 ותמזמינה בזאת חברות העוסק, ")המכללה: "להלן(שבע - ש קיי באר"המכללה האקדמית לחינוך ע

  .להתמודד במכרז ולהציע הצעתם ,נייחים וניידים, מותגים מקורייםבאספקת מחשבים 

הן בשפה העברית והן , כי הנוהל לגבי הגשת המכרז מפורסם בעיתונות הארצית, המכללה מודיעה בזאת

                                       www.kaye.ac.il  :בשפה הערבית ובאתר האינטרנט לפי הכתובת
  :להלן הפרטים ותנאים כלליים

   ספק שירצה להשתתף . ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט לפי הכתובת המצוינת לעיל .1
 ).שלא יוחזרו(ח "ש 300סך של , בבניין הראשי, 141במכרז ישלם בגזברות המכללה בחדר 

 .ופרטים אישיים 2/2010מכרז ' יש לציין על הקבלה מס

מעטפה פנימית עם ציון שם  ובתוכה, ללא ציון שם החברה, במעטפה סגורה תוגשנההצעות המחיר  .2

 ).אין לשלוח הצעות בדואר(המציע 

 .בבניין הראשי 112רכש בחדר היש להביא את המעטפה למנהלת  .3

 לאחר השעה הנקובה לא נהעתגמעטפות ש. בצהרים 12.00עד השעה  18.7.10הגשה סופי  מועד .4

 .במכרז נהשתתפת

המכללה האקדמית "לפקודת  מ"מע+  מסך הצעתו הכוללת 10%יע לצרף ערבות בנקאית בסך על המצ .5

 .15.7.2010צמוד למדד שיפורסם ביום  18.10.2010תוקף הערבות עד  ".מ"בע שבע-באר, ש קיי"לחינוך ע

 שנים 15במכירה ואספקת מחשבים במהלך  תעוסק, רשומה כדין בישראלפעילה המציע הינו חברה  .6

או /מחשבים נייחים מותגים מקוריים למוסדות חינוך רשמיים ו 900 -מלא פחות  הוסיפק, לפחות

 .השנים האחרונות 2במהלך , למוסדות להשכלה גבוהה

 .המציע מפעיל מעבדה מורשת מטעם היצרן לתיקון מחשבים .7

      צל את או לפ/המכללה מודיעה בזאת כי היא רשאית לבחור בין המציעים את מי שתמצא לנכון ו .8
 . ה הזולה ביותר או כל הצעה שהיאואינה מתחייבת לקבל את ההצע, ההזמנה

י מילוי "המעוניינים להצטרף לרשימה יוכלו לבצע זאת ע. ים מסווגתהמכללה מכינה רשימת ספק .9

  .הטופס הרלוונטי באתר המכללה לפי הכתובת המצוינת לעיל
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