
09. .50..52.  

 
 (ר"ע)המכללה האקדמית להנדסה ירושלים 

 
, עבודות גידור, מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי לביצוע עבודות פינוי פסולת מבנים הרוסים

 בקמפוס המכללהחפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות 

 

, עבודות גידור, מבנים הרוסיםשל ביצוע עבודות פינוי פסולת בניין  :מהות ההתקשרות .1

רחוב יעקב בהמכללה במתחם קמפוס חפירה ודיפון וכן עבודות ביסוס והטיית תשתיות 

  .ירושלים רמת בית הכרם  26שרייבום 

  .שישה חודשים קלנדריים ממועד צו תחילת עבודות: משך ההתקשרות  .2

, 55:.2בשעה  .52...51.5 ליוםעד  את ההצעות יש להגיש: להגשת הצעות אחרוןמועד ה .3

  .ללא זיהוי חיצוני ,במעטפה סגורה

ח "ש 500תשלום בסך של  תמורת, את חוברת המכרזניתן לרכוש : רכישת מסמכי המכרז .4

: 'טל, ירושלים, 26יעקב שריבויים ' בניין המכללה ברח  - במדור מכרזים ,(שלא יוחזר)

 ..52..5.50. ועד ליום .52..21.50החל מיום , 09:00-14:00 :בין השעות  02-6588012

מקום המפגש בכניסה , בבוקר 25:55בשעה  .52..2.50.ביום יתקיים  סיור קבלנים באתר .5

רמת בית  26ברחוב יעקב שרייבום המכללה האקדמית להנדסה הראשית של קמפוס 

 . הכרם ירושלים

להפנות ניתן , אשר רכשו את מסמכי המכרז של המציעיםשאלות או בקשות להבהרות  .6

 בשעה .52..1.50. עד ליום  inbale@jce.ac.ilבאמצעות מייל, ליהוענבל א' לגבבכתב 

 . שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו. 20:55

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .7

בעל , עבודותביצוע חוק רישום קבלנים לקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי המציע הוא  7.1

ח "התשמ כבישים תשתיות ופיתוח לעבודותלפי תקנות רישום קבלנים  200בענף  2'סיווג ג

- 1988. 

מטעם הועדה  -ומעלה  2'סיווג כספי ג, 200לענף " קבלן מוכר"בעל תעודת אישור המציע  7.2

מנהלת רישום קבלנים  -הבינמשרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלה לקבלנים 

 .מוכרים

חפירה ודיפון וכן בתחום של שלושה פרויקטים דומים  םביצוע השליםהתחיל והמציע  7.3

לפחות בכל אחד מהפרויקטים ( מ"לא כולל מע) ₪מיליון  2.5בהיקף של עבודות ביסוס 

לעניין זה פרויקט ייחשב כמבוצע בצירוף . בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו

 . סופי מאושראישור מנהל פרוייקט על סיום העבודות או חשבון 

 . רש במכרזכנד רף להצעתו ערבות בנקאיתיצהמציע  7.4

לפי חוק עסקאות גופים תקפים נכון למועד הגשת הצעתו אישורים ברשות המציע  7.5

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



והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת , 1976 –ו "התשל, (זרים כדין

 .עובדים זרים כדין

 .נטל חלק בסיור הקבלנים, יגו המוסמךהמציע או נצ 7.6

בכל אחת מהשנים  (מ"לא כולל מע)₪ מיליון  9 -למציע מחזור כספי שנתי שאינו פחות מ 7.7

2011 ,2010 ,2009. 

איתנות  ותהדורשעבודות ולאור העובדה כי מדובר ב, לאחר הגשת ההצעות כאמור .8

ת ההצעה הזולה לבחור א, אך לא חייבת, תהא רשאית המזמינה, פיננסית משמעותית

להודיע , מ עם כל מציע"להחליט על ניהול מו, אך לא חייבת, ביותר שקיבלה והיא רשאית

קבוצת : "להלן)על ההחלטה לכל המציעים אשר הצעתם עמדה בתנאים ובדרישות שלעיל 

 . מ בפועל עם כל המציעים בקבוצת המציעים הסופית"ולנהל מו"( המציעים הסופית

או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול /לגרוע ואין באמור לעיל כדי  .9

  .דעתה הבלעדי 
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