הודעה על עריכת רשימת מציעים
 .1כללי
 .aבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים (ע"ר) (להלן" :המוסד") מודיעה בזאת ,בהתאם
להוראות תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,תש"ע2010-
(להלן" :התח"מ") ,כי בכוונתו לערוך ולנהל רשימה של מציעים בהתאם לסעיף 20
לתח"מ ,אשר יהיו רשאים להשתתף בהליכים שונים שיערוך המוסד מעת לעת כמפורט
להלן.
 .bפניה זאת מיועדת לספקים פוטנציאלים המשווקים את הפריטים המפורטים בנספח
להודעה ו/או הנותנים את השירותים המפורטים בנספח להודעה .המוסד יהא רשאי
לפרסם פניה ולעדכן את רשימת הספקים כאמור ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתו.
 .cהמוסד יפנה מפעם לפעם במכרזים סגורים או בפניה תחרותית לקבלת הצעות אל
המציעים הכלולים במאגר ,כולם או חלקם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לנהליו,
ויבקש מהם להגיש הצעות מחיר לאספקת מוצרים  /שירותים בהתאם לתחומי הפעילות
של המציע.
 .dהמוסד אינו מתחייב לפנות בכל הזמנה לכלל המציעים המופיעים במאגר ביחס לתחום
מסוים.
 .eלמען הסר ספק :המוסד רשאי לנהל משא ומתן ,בכל עת ,עם מי מהמציעים השונים ,כולם
או חלקם ביחס לאספקת המוצרים והשירותים ומחיריהם ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט .בכלל זה ,רשאי המוסד לבקש הבהרות ,השלמות של פרטים ו/או
מסמכים ,תוספות או שינויים ממציע מסוים או מכל המציעים בכל שלב שלפני קבלת
ההחלטה הסופית בדבר בחירת הספק .המציע מתחייב לשתף פעולה עם המוסד בכל
מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.
 .2הגשת מועמדות
 .3על ספק המעוניין להצטרף למאגר המציעים של המוסד לסמן בבקשת ההצטרפות בטופס
ההרשמה באתר את התחומים הרלבנטיים לתחום עיסוקו וכן למלא את כלל הפרטים הנדרשים
ב"בקשת הצטרפות".
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 .4אישור או דחיית מציעים
 .aעל כל מציע שיגיש בקשה להימנות על רשימת מציעים לוודא כעבור מספר ימים כי בקשתו
התקבלה וזאת ברשימת הספקים כפי שמפורסמת באתר .היה ושמו אינו מופיע ניתן
לפנות בבירור למייל .moranys@bezalel.ac.il
 .bהחליטה וועדת המכרזים שלא לצרף מציע כאמור לרשימה או החליטה למוחקו
מהרשימה ,יקבל המציע הודעה מנומקת על החלטת ועדת המכרזים שלא להכלילו
ברשימת המציעים או למוחקו.
 .5תוקף רשימת הספקים
 .aתוקף הרשימות יהיה לתקופה לא מוגבלת.
 .bועדת המכרזים רשאית להחליט לבטל רשימה/ות לצורך רענון או מכל סיבה אחרת,
ובמקרה שכזה ספקים המנויים על רשימה/ות שבוטלה/ו יקבלו הודעה לפיה הם מוזמנים
להירשם מחדש לרשימה/ות הרלוונטית/יות ,ככל שהם מעוניינים בכך.
 .6הוראות כלליות
 .aכל פניה מטעם המוסד לקבלת הצעות במכרז סגור ו/או בהליך של פנייה תחרותית ו/או
בהליך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון תהיה בהתאם להוראות הדין ולנוהלי
המוסד.
 .bאין בצירוף המציע לרשימה בכדי לחייב את המוסד להתקשר עם המציע לרכישת טובין
ו/או שירותים כלשהם.

