
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
חפירה ודיפון בתחומי עבודות קבלן לבחירת מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 1בניין מספר 
 

, 1 הקמת בניין מס' במסגרת חפירה ודיפוןעבודות קבלן בחירת  מהות ההתקשרות: .1

וב יעקב רחבהמכללה במתחם קמפוס  מ"ר 0,544-כולל מוערך של כבנייה בשטח 

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

 .1.6.13..51עד ליום משך ההתקשרות :  .6

עד   0534.30410לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .5

לתוך תיבת המכרזים הנמצאת  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה בצהריים 10:44השעה 

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

 ירושלים. רמת בית הכרם,

 ...,1 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .4

בניין   - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזרבמזומן או בהמחאה ש"ח 

 48:44-12:44 בין השעות: 40-2588410, טל': ירושלים ,62המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 1134.304103ועד ליום  0234030410מיום החל 

חדר , מקום המפגש בבוקר 4441:בשעה  –1.34.30410 ביום יתקיים  באתר סיור קבלנים .3

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

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

 בהליך המכרז ולהגשת הצעה3

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

   1834.30410 יוםלא יאוחר מ  inbale@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו3שאלות  3בבוקר 14:44בשעה 

 

 



 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .7

 6סיווג ג' בעל עבודות, ביצוע חוק רישום קבלנים לקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי  7.1

 -לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות כבישים תשתיות ופיתוח התשמ"ח  ..6בענף 

1811. 

מיליון  3חפירה ודיפון בהיקף של המציע ביצע והשלים  שלושה פרויקטים דומים של  7.6

)לא כולל מע"מ( לפחות, בכל אחד מהפרויקטים, בשלוש השנים שקדמו למועד ₪ 

 (.6.11-6.15הגשת הצעתו )

( הינו לפחות 6.11-6.15השנים האחרונות ) 5-המחזור הכספי של המציע בכל אחת מ 7.5

 )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון  .1

 המציע יצרף מכתב המלצה מהבנק. 7.4

 ₪(.)ארבעים אלף ₪  ...,.2ע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של המצי 7.3

המציע  עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  7.2

, בנוגע לשכר 1872 –חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

רים תקפים כנדרש לפי מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין. המציע יצרף אישו

 החוק הנ"ל.

 מציע שהוא, ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים. 7.7

המציע ו/או יחידי המציע )במקרה של מציע שהינו חברה( לא הורשעו בעבירה בגין  7.1

העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשעו בעבירה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק, 

 .ת הצעתו במכרזבשלוש השנים שקדמו למועד הגש

 

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע ור מורכבות הפרולא .1

ההצעות כאמור, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לבחור את הזוכה, לאחר הגשת 

היא רשאית, אך לא חייבת, בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין ההצעה 

ים סופית שתכלול לפחות את שלוש ההצעות מציעקבוצת  להחליט על ניהול מו"מ עם

  בעלות הציון המשוקלל )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .8

  דעתה הבלעדי .

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 הנדסה ירושלים )ע"ר(ל                                                                                                 


