
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קול קורא להצטרפות לרשימת מציעים

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה"( מבקשת לעדכן את רשימת  .1

 לעת.המציעים אשר יהיו רשאים להשתתף במתן הצעות ובמכרזים סגורים שהמכללה תבצע מעת 

המכללה תפנה במכרזים סגורים או בפניה תחרותית לקבלת הצעות אל המציעים אשר יופיעו ברשימת  .2

המציעים המעודכנת, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה, בהתאם לנהליה ולפי כל דין, ותבקש לקבל 

 הצעות בהתאם לתחומי הפעילות הנדרשים.

 מכללה יצרפו את המסמכים הבאים:ספקים המעוניינים להצטרף לרשימת המציעים של ה .3

 .פרופיל חברה על דף לוגו החברה ו/או קורות חיים במידה והמציע אינו חברה 3.1

 פירוט בצירוף תעודות ו/או אסמכתאות בדבר השכלה הקשורה לתחום ההתקשרות. 3.2

 ניסיון קודם, יתרון לניסיון במוסדות להשכלה גבוהה. 3.3

 יתרון לממליצים ממוסדות להשכלה גבוהה. –ממליצים  3.4

 .רישום בכל מרשם המנהל על פי דין והקשור לנושא ההתקשרות 3.5

 .רישיונות בתוקף הנדרשים על פי דין לעסוק בתחום הקשור בנושא ההתקשרות 3.6

אישורים מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק, אישור ניהול חשבונות ותשלום  3.7

 אישור תקף על ניכוי מס במקור, תעודת התאגדות, אישור עוסק מורשה.חובת מס התשל"ו ו

 כל מסמך אחר הנראה למציע כרלוונטי לתחום ההתקשרות ויכול להעיד על ניסיונו. 3.8

. ניתן 1ב' קומה 2בניין מנהלה  ,את המסמכים יש להגיש למחלקת רכש ומכרזים בקמפוס המכללה .4

המכללה  :או בדואר לכתובת talde@yvc.ac.il לשלוח את המסמכים גם באמצעות דוא"ל לכתובת

, אך באחריות המציע לוודא קבלת המסמכים עם 1930600האקדמית עמק יזרעאל ד.נ. עמק יזרעאל 

 .04-6423884המזכירות בטלפון 

 .93/201/42תאריך את הבקשה להיכלל ברשימת המציעים והמסמכים ניתן להגיש עד  .5

המכללה רשאית לבדוק את כל הפרטים והתעודות אשר יוצגו לפניה, לקבל חוות דעת מגורמים שונים  .6

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, המכללה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמציעים פרטים 

 נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עדת המכרזים מתאים לכך. הודעות יישלחו למציעים ברשימת המציעים אם תמצא אותו ו למציע ייכל .7

 לאחר החלטת ועדת המכרזים.

יובהר כי רישום ברשימת המציעים אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקשרות עם המכללה ואין  .8

 ברישום זה שום התחייבות להתקשרות עתידית כלשהי.

 

 

 בכבוד רב,

 מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות
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