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מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 במתחם המכללה 3להקמת בניין  תברואה וכיבוי אשקבלן עבודות לבחירת 

 

בשטח , 3 להקמת בניין מס' תברואה וכיבוי אשעבודות בחירת קבלן  מהות ההתקשרות: 71

רמת  02ם יירחוב יעקב שריבובמכללה הבמתחם קמפוס  מ"ר 03,111-כולל מוערך של כ

 "(1 הבניין)להלן: " ירושלים בית הכרם

 . עבודה לקבלן ראשי חודשים קלנדריים ממועד צו תחילת 00משך ההתקשרות :  01

עד  13.13.0103מיום  לא יאוחר את ההצעות יש להגיש עד : המועד אחרון להגשת הצעות 21

במדור לתוך תיבת המכרזים הנמצאת  ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה, 00:11 שעהה

, רמת בית 02ם יייבו: יעקב שרבקמפוס המכללה ברחוב מכרזים, מחלקת כספים ורכש, 

 הכרם,ירושלים1

 ...,7ניתן לרכוש את חוברת המכרז, תמורת תשלום בסך של רכישת מסמכי המכרז:  41

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

-10:11 בין השעות:  0-2188.70., טל': , ירושלים02המכללה ברח' יעקב שריבויים 

 .01.10.0103 ועד ליום 02.10.0103 החל מיום  , 06:11

חדר ישיבות , מקום המפגש 00:11בשעה  03.10.0103 ביום יתקיים  באתר סיור קבלנים 11

רמת  02 שריבוייםב ברחוב יעק (במכללה 7)קומה  מכללה האקדמית להנדסהב מרצים

השתתפות בסיור הקבלנים במועדו, הינו תנאי סף להשתתפות בית הכרם ירושלים1 

 בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

להפנות של המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, ניתן שאלות או בקשות להבהרות  21

 שעהב 01.10.0103 עד ליום  inbale@jce.ac.ilלגב' ענבל אליהו, באמצעות מיילבכתב 

 שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. 1 בבוקר 00:11

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות 11

תקני תברואה לעבודות מחוק רישום קבלנים קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי  117

 ומעלה 1 2בסיווג א/ .79ענף  -ובורות שופכין 



)שלושה( פרויקטים  2המציע ביצע והשלים במהלך חמש השנים האחרונות לפחות  110

 מיליון ש"ח בכל אחד מהם, מבני ציבור1 ...,..0,1כספי של בהיקף , .79בתחום ענף 

)שמונה מיליון ש"ח( )לא כולל ₪  ...,...,8למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  112

לפי מאזן  0.70)לשנת  0.70-ו 0.77, .0.7מע"מ( בכל אחת משלוש השנים האחרונות, 

 בוחן(1

אלף(  ארבעים) ...,.4בסך של  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במכרז 114

 71110.721ש"ח ותוקפה עד ליום 

   ברשות המציע אישורים תקפים נכון למועד הגשת הצעתו לפי חוק עסקאות גופים  111

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

, והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת 7912 –זרים כדין(, התשל"ו 

 עובדים זרים כדין1

 קבלן שהוא, ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים1 112

       המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה  111

 גין תשלום שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז1ב

ור מורכבות הפרויקט והיותו כזה הדורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע לא 81

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

היא רשאית, אך לא חייבת, לופין בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחיההצעה 

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

 1 הציון המשוקלל הגבוה ביותר

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  91

  דעתה הבלעדי 1
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