
 
 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

 
מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות להקמת כיתות ומשרדים מודיעה בזאת על עריכת 

 כמפורט להלן: ,בשיטת הבנייה הקלה על גבי מבנים קיימים בקמפוס המכללה בירושלים

 

כולל של כ  כיתות על גג מבנה קיים בשטח 8ביצוע והקמת מבנה בעל  מהות ההתקשרות: .1

חדרים על גג מבנה קיים נוסף, בשטח כולל  42מ"ר וכן הקמת מבנה משרדים ובו  086 –

קמפוס המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר, ברח' יעקב  בשטח מ"ר, 076 -של כ

 .60.68.4614עד לתאריך  משך ביצוע העבודה הינו .ירושלים רמת בית הכרם, 40שריבויים 

המכללה בהמחאה לפקודת ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, רכישת מסמכי המכרז:  .4

בניין המכללה   -במדור מכרזים ש"ח, 1,666של בסך , האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(

החל , 68:66-12:66 :בין השעות  64-0088614טל': , , ירושלים40ברח' יעקב שריבויים 

 .12.64.4614ועד ליום   67.64.4614מיום 

 ות:תנאי סף להגשת הצע .0

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל לפי כל דין. .א

 166בענף , בניהחוק רישום קבלנים לעבודות קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי   .ב

 ומעלה ובהיקפים כספיים המתאימים לגובה הצעתו ולפרטיה. 0בסיווג ג/

פרויקטי בניה לפחות אשר כללו  0השנים האחרונות   0המציע ביצע והשלים במהלך  .ג

ת, משרדים ו/או מבנה ציבורי ו/או מוסד חינוכי בשיטת הבנייה הקלה, בהיקף כיתו

 מליון ש"ח  לפחות לכל פרויקט בנייה. 2כספי של 

,  4662ש"ח, בכל אחת מהשנים  7,666,666למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  .ד

 .4611-ו 4616

דת המכללה, על המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת לפקו .ה

 למסמכי המכרז. כנספח ג' ורףבהתאם לנוסח המצ₪,  06,666סך של 

לפי חוק עסקאות גופים  אישורים תקפיםברשות המציע, במועד הגשת הצעתו,  .ו

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

 .1270 –זרים כדין(, התשל"ו 

 ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים, שפרטיו להלן.המציע  .ז

המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה  .ח

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

יעקב ברח'  ,י המכללהבמשרדתיבת המכרזים הממוקמת  המקום להגשת הצעות: .ט

 .ירושלים רמת בית הכרם, 40שריבויים 



בשעה  2.2.32..21 ליוםעד  את ההצעות יש להגיש: המועד האחרון להגשת הצעות .2

  ללא זיהוי חיצוני. ,במעטפה סגורה, ..:30

הזוכה, קבלן הפרוייקט והיותו דורש איתנות פיננסית משמעותית של הלאור מורכבות  .0

בחור את ועדת המכרזים של המכללה ל ההצעות כאמור, תהא רשאיתלאחר הגשת 

)השקלול נעשה בין ציון עבור המחיר ביותר בעלת הניקוד המשוקלל הגבוהה  ההצעה 

להחליט על והיא רשאית, אך לא חייבת, וציון נפרד בגין איכות כמפורט במסמכי המכרז( 

קבוצת מציעים סופית מתוך כלל המציעים שהגישו הצעותיהם עם שא ומתן מניהול  

 הצעותיהם עמדו בתנאי הסף הכל  כפי שיקבע על ידה וכמפורט במסמכי המכרז. ו

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .0

  דעתה הבלעדי .
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