
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
עבודות מערכות אלומיניום קבלן לבחירת מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 במתחם המכללה 3במסגרת הקמת בניין  וקירות מסך
 

הקמת  מערכת אלומיניום וקירות מסך במסגרתעבודות בחירת קבלן  מהות ההתקשרות: .1

רחוב בהמכללה במתחם קמפוס  מ"ר 03,111-וערך של ככולל מבנייה בשטח , 3 בניין מס'

 "(. הבניין)להלן: " ירושלים רמת בית הכרם 62ם יייעקב שריבו

שניתן ) עבודה לקבלן ראשי חודשים קלנדריים ממועד צו תחילת 66משך ההתקשרות :  .6

 .(12.2.6.11ביום 

עד  ..103..10.לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .1

לתוך תיבת המכרזים הנמצאת  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה בבוקר 00:11השעה 

, 62ם יייבו: יעקב שרבקמפוס המכללה ברחוב במדור מכרזים, מחלקת כספים ורכש, 

 ירושלים. רמת בית הכרם,

  .05 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .2

בניין   - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזרמזומן או בהמחאה בש"ח 

-10:11 בין השעות:  .210010-.1, טל': , ירושלים62המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 .103..12.10ועד ליום  103...1.1.מיום החל  , 02:11

חדר פגש , מקום המבבוקר 00:11בשעה  – 103..10..0 ביום יתקיים  באתר סיור קבלנים .5

 62 שריבוייםברחוב יעקב  (במכללה 1)קומה  מכללה האקדמית להנדסהב ישיבות מרצים

השתתפות בסיור הקבלנים במועדו, הינו תנאי סף להשתתפות רמת בית הכרם ירושלים. 

 בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .2

  15.08.2013יוםלא יאוחר מ  inbale@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מייל בכתב

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. .צהרייםב 11:.0בשעה 

 



 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .0

פרויקטים של  1המציע ביצע והשלים במהלך חמש השנים האחרונות, לפחות  0.1

פרויקטים של  1 -פרויקטים של קירות מסך ו 1 מערכות אלומיניום )חלונות ודלתות(,

 מערכות הצללה במצטבר, בהיקפים ובתנאים הבאים  : 

  מ"ר לפחות בכל ..0ת פלדה בשטח של וצייקירות מסך משולבים בקונסטרק      

  חד מהפרויקטים .א

   מ"ר לפחות בכל פרוייקט . ..1מערכות  הצללה בשטח של 

   מ"ר לפחות בכל פרוייקט . ..5)חלונות ודלתות( בשטח של מערכות אלומיניום 

אין מניעה כי המציע יציג במסגרת פרוייקט אחד אשר ביצע יותר מסוג אחד 

פרוייקטים שונים בגין כל  3מהעבודות לעיל. אך בכל מקרה עליו להציג לפחות 

ד פרויקטים שונים ונפרדים אשר בכל אח 9עבודה ובסך הכל הוא יכול להציג עד 

 מהם ביצע אחת  מהעבודות המנויות לעיל.

 
מיליון ש"ח( )לא כולל  שש₪ ) ...,...,2למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  0.6

 .6.16-ו 6.11, .6.1מע"מ( בכל אחת משלוש השנים האחרונות, 

ותוקפה )ארבעים אלף ש"ח( ₪  ...,.2המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של  0.1

 .1.16.6.11.עד ליום 

לפי חוק עסקאות גופים  אישורים תקפיםקבלן שברשותו, במועד הגשת הצעתו,  0.2

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים 

, והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת 1702 –זרים כדין(, התשל"ו 

 עובדים זרים כדין.

 המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים.קבלן שהוא, ו/או נציגו  0.5

המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה  0.2

 בגין תשלום שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.

ור מורכבות הפרויקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע הזוכה, לא 8

בעלת ההצעות כאמור, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה גשת לאחר ה

היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין 

ים סופית שתכלול את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה מציעקבוצת מו"מ עם 

 . ביותר

ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה  אין באמור לעיל כדי לגרוע 7

  הבלעדי .

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                      


