
 
 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
 אספקה, הרכבה והתקנת מערכות ריהוט מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 
 תוהצעות למתן שירותי אספקה, הובלה, הרכבה והתקנת מערכ מהות ההתקשרות: .1

רמת  62בקמפוס המכללה ברחוב יעקב שרייבום  3, בהתאם למפרט הטכני, בבניין ריהוט

 .מ"ר 16,111-ששטחו כ 3רם ירושלים וזאת במסגרת פרויקט להקמת בניין בית הכ

 .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים 5עד משך ההתקשרות :  .6

עד  1.82..11.8לא יאוחר מיום את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות .3

זים הנמצאת לתוך תיבת המכר ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה בצהריים 81..:השעה 

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

 ירושלים. רמת בית הכרם,

ש"ח  051 חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך שלניתן לרכוש את רכישת מסמכי המכרז:  .4

בניין המכללה   - במדור מכרזים(, בכל מקרה למציע )שלא יוחזרבמזומן או בהמחאה 

החל  ..:82-..:1. בין השעות: 1-2511.81., טל': , ירושלים62' יעקב שריבויים ברח

 .1.82..1.8.ועד ליום   1.82....81מיום 

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  .5

 1.82..8..1 יוםלא יאוחר מ  inbale@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

  שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו.. בבוקר ..:81בשעה 

 

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .2

 תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

 מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת הרישום

 הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר. המציע התאגיד מטעם החתימה

 הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים' למס המשותפת

 .אחר תאגיד של נתונים



מועד הגשת הצעה התקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצאם המציע עוסק מורשה,  .ב

 ;זו

, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .ג

, 1702 – ו"התשל(, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות תשלום

 ל."הנ החוק לפי הנדרשים האישורים כל את להמציא המציע על וכן

 שיידרשו ככל, ותיקונים תחזוקה לצורכי בישראל קבוע טכני צוות למציע .ד

 .ובהסכם בהוראות שפורטו כפי האחריות בתקופות

לקוחות שונים בישראל במהלך שלוש  3עבור המציע ביצע והשלים  -סיון המציעינ .ה

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  שלושה פרוייקטים לפחות של 

מתן שירותי אספקה הרכבת והתקנת מערכות ריהוט הדומות בעיקרן למערכות 

הריהוט הנכללות במכרז זה ובכתב הכמויות וכוללות פריטים כמתואר בסעיף 

 .לכל פרויקט₪  411,111כספי של לפחות  )ב( במסמכי המכרז בהיקף1

)לא כולל מע"מ( ₪  1,511,111 -המציע בעל מחזור עסקים שנתי שאינו פחות מ .ו

 . 6113 -ו 6116, 6111מאספקת מערכות ריהוט, בכל אחת מהשנים 

 31,111 של בסך, מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע .ז

 .11.11.6114 ליום ועד ההצעה שתהג ממועד החל תקפה שתהא, ₪

 של בסך, זה במכרז ההשתתפות דמי תשלום על קבלה להצעתו לצרף המציע על .ח

 .ח"ש 051

יקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע ור מורכבות הפרולא .0

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

היא רשאית, אך לא חייבת, ת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין בעלההצעה 

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

  בעלות הציון המשוקלל )מחיר + איכות( הגבוה ביותר.

 

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

  דעתה הבלעדי .

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           

 רושלים )ע"ר(הנדסה יל                                                                                                 


