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 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(
 

 מעליות נוסעים 4בזאת על עריכת מכרז פומבי לאספקה, הפעלה והתקנת מודיעה 
 
 במתחם המכללה  1במסגרת הקמת בניין 
 

 

המכללה במתחם קמפוס מעליות נוסעים  4אספקה, התקנה והפעלת  מהות ההתקשרות: .1

  .ירושלים הכרםרמת בית   62רחוב יעקב שרייבום ב

בתיאום לקבלן ראשי  הם ממועד צו תחילת עבודחודשים קלנדריי 66משך ההתקשרות :  .6

  מנהל הפרויקט ונציגי המזמינה.קבלן ראשי, עם 

, ..:00בשעה   023.430.01 ליוםעד  את ההצעות יש להגיש: להגשת הצעות אחרוןמועד ה .3

  ללא זיהוי חיצוני. ,במעטפה סגורה

  1,111תשלום בסך של  תמורת, את חוברת המכרזניתן לרכוש רז: רכישת מסמכי המכ .4

, , ירושלים62בניין המכללה ברח' יעקב שריבויים   - במדור מכרזים ש"ח )שלא יוחזר(,

 ועד ליום 0.3.130.01החל מיום , 18:11-14:11 :בין השעות 16-2088110טל': 

043.130.013 

חדר ישיבות , מקום המפגש בבבוקר ..:.0בשעה  0.3.430.01ביום יתקיים  סיור קבלנים .0

רמת בית הכרם  62ברחוב יעקב שרייבום מכללה האקדמית להנדסה ב 6מרצים, קומה 

 ירושלים. 

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

 עד ליום eyalko@jce.ac.il מייל  באמצעותמרכז רכש ומכרזים , למר אייל קוביבכתב 

 שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו3 . ..:00 בשעה 013.430.01

 :במכרז תנאי סף להגשת הצעות .7

למעליות חוק רישום קבלנים קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי המציע הינו  7.1

 ומעלה. 6בסיווג ב/ 181ענף  -ומדרגות נעות 

)שלושה(  3לים במהלך חמש השנים האחרונות לפחות המציע ביצע והש 7.6

מיליון ש"ח בכל אחד  1,111,111כספי של בהיקף , 181פרויקטים בתחום ענף 

קטים על העלות הסופית / אישור מנהל אותם פרוימהם. בהתאם לאישור מזמין 

 הפרויקט לחשבון סופי. 

)שמונה מיליון ש"ח( )לא   8,111,111למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  7.3

 6116)לשנת  6116-ו 6117-6116כולל מע"מ( בכל אחת מחמש השנים האחרונות,

 לפי מאזן בוחן(.

mailto:eyalko@jce.ac.il


ש"ח )עשרים וחמש אלף  60,111בסך של  ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו    7.4

 להלן. 11בסעיף  כאמור   -ש"ח( 

 תעודת מעליתן מורשה מטעם משרד העבודה והרווחה.למציע   7.0

לפי חוק עסקאות גופים  אישורים תקפיםברשות המציע, במועד הגשת הצעתו,  7.2

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

נימום ולהעסקת , והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מי1772 –זרים כדין(, התשל"ו 

 עובדים זרים כדין.

 המציע ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים, שפרטיו להלן.  7.7      

       המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע  7.8

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

 .במכרז

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

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

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

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

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

אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול  .7

  דעתה הבלעדי .

 

 

 

                                                                                          ___________________________ 

 המכללה האקדמית להנדסה ירושלים ע"ר       
 

 

 


