
 
 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים עזריאלי 
עבודות בינוי ושיפוצים כלליים  לביצועפ' /01/2019מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי 

 בקמפוס המכללה

 

חשמל, עבודות , הכוללות בין היתר נוי ושיפוציםעבודות בי לביצוע :מהות ההתקשרות .1

בקמפוס , "(השירותים"/"העבודה")להלן:  גבס על סוגיוו צבע, אינסטלציה, אלומיניום

  , ירושלים26יעקב שרייבום שברח' המכללה 

 :סיור קבלנים .2

בסיור  ההשתתפות .12:00יום א' בשעה   07.07.2019במועד יור קבלנים ייערך ס

 הקבלנים במועדו, הינו תנאי להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

לגב' ענבל אליהו, ת בכתב להפנושל המציעים, ניתן או בקשות להבהרות  שאלות .3

 שאלות .12:00בשעה  10.07.2019מיום לא יאוחר   tenders@jce.ac.il באמצעות מייל

  שיתקבלו לאחר מועד זה לא יענו.

 14.07.2019ולא יאוחר מיום   עד את ההצעות יש להגיש : הצעות להגשתהמועד אחרון  .4

ר ללא זיהוי חיצוני לתוך תיבת המכרזים הנמצאת במדו ,במעטפה סגורה. 12:00בשעה 

, רמת בית 26מכרזים, מחלקת כספים ורכש, בקמפוס המכללה ברחוב : יעקב שריבויים 

 ירושלים. הכרם,

 תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז )תנאי סף( .5

 .רשום כדין בישראל )או שותפות( המציע הוא אדם או תאגיד .א
 

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  בעל אישורים תקפיםע המצי .ב
)אישור ניכוי מס ואישור על  – 1976ותשלום חובות מס(, התשל"ו  חשבונות 

 .ניהול פנקס חשבונות(

 
קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע  הואהמציע  .ג

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות  100ומעלה בענף  1'געבודות, בעל סיווג 

  .1988 -הנדסה בנאיות )סוג קבלנים רשומים( התשמ"ח 
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 5בעבודות בינוי, כדוגמת עבודות הבינוי הכלולות במכרז זה, של למציע יש ותק  .ד

 . שנים לפחות

 

אשר  בינויפרויקטי  3, לפחות )כולל( ועד היום  2016מאז שנת המציע ביצע  .ה

)לא כולל  ₪  500,000של לפחות  שת הצעתו, בהיקף כספיהושלמו עד למועד הג

 . מע"מ( לכל פרויקט

 

לשנה מעבודות בינוי, לא כולל ₪  1,500,000של לפחות למציע מחזור כספי שנתי  .ו

 . 2018 -ו 2017, 2016בכל אחת מהשנים מע"מ, 

 

 המציע, הוא ו/או נציגו המוסמך, השתתף בסיור הקבלנים. .ז

וכן פרוטוקול סיור  את פרוטוקול שאלות ההבהרהעל המציע לצרף להצעתו  .ח
בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה  צו, ככל שהופקבלנים

 ;אצלו

 משא ומתן .6

מו"מ עם קבוצת להחליט על ניהול עדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ו
ים סופית שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל מציע

  .בוה ביותרהג

 

 
 

 

 

  מכללה אקדמיתעזריאלי                                                                                                           
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