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 מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרתמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 
 כמפורט להלן:  10/10/5102מכרז פומבי 

 

"המזמינה"(  –)להלן  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר מהות ההתקשרות: .1

אוטומטית )ספרינקלרים( )להלן: לאספקת והתקנת מערכת כיבוי מזמינה בזאת הצעות 

ירושלים  85"( בשלוחה של המכללה הממוקמת במבנה 'היכל שלמה', ברחוב המלך ג'ורג' המערכת"

 "( ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות."העבודהירושלים )להלן: 

ר מסמכי וכן ית ך א' ובתוכניות שצורפו לונספח א' למסמבתיאור מדויק של העבודות ומיקומן מצוי  .2

 ההזמנה, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי של העבודות.

)כולל  ימי עבודה 151הקבלן יחל בביצוע העבודה ביום קבלת צו התחלת העבודה ויסיימם תוך  .3

 .שבתות וחגים(

ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט  המכרזהחל ממועד פרסום : עיון במסמכי המכרז .4

 . https://www.herzog.ac.ilשל המזמינה שכתובתו: 

בשעה  2117 יוניב 21, ייערך ביום לביצוע העבודותבאתר המיועד  : סיור מציעיםסיור מציעים .8

 . רושלים, בי85רח' המלך ג'ורג' , מקום המפגש: 11:11

לנציג מכרז יש להפנות בכתב מסמכי ה, בקשר לסעיפים בשאלות או בקשות להבהרות של המציעים .6

. 1112:בשעה  7211 יוליב 18לא יאוחר מיום  aviad@vinko.co.il -המזמינה באמצעות מייל

 התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.

 תנאי סף להגשת הצעות: .7

 , רשאי להגיש את הצעתו:באופן מצטבררק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, 

 הינו )לחילופין(: המציע .א

 . או שותפות רשומה כדין תאגיד .1

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו במקרה שכזה המציע יצרף

' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן לא כי בזאת מובהר. דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 -או .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידים

מועד הגשת התקפה לתעודת עוסק מורשה  . במקרה שכזה המציע יצרףעוסק מורשה .2

 תו.הצע

ת על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונו בעל אישורים תקפיםהמציע  .ב

 .1776-חובות מס(, התשל"ו ותשלום

ס ואישור על ניהול פנקס אישור ניכוי מלהוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו 

 .חשבונות

הנדסה בנאיות, חוק רישום קבלנים לעבודות קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי הינו  המציע .ג

בענף  1( ומעלה ו/או בעל סיווג ג'411ביוב ניקוז ומים )בענף  1בעל סיווג ב' ,1767-התשכ"ט

 . (111ראשי בניה )

https://www.herzog.ac.il/
mailto:aviad@vinko.co.il


 להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע העתק של הרשיון בסיווג הנדרש לעיל על שמו.

אספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית של  יםפרוייקט 3לפחות  והשלים ביצעהמציע  .ד

אשר עלות כל אחד מהם עולה על חצי מיליון ש"ח לא כולל מע"מ במבנה קיים  לרים()ספרינק

  .שקדמו למועד הגשת הצעתו השנים האחרונות 8-ב

מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו 

 כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.

פרטים  למסמך א' נספח ב'כ המצ"בתצהיר על גבי הלהוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע 

 .לגבי לפחות פרויקט אחד כנ"ל

בעל רשום במשרד הכלכלה להציב צוות ייעודי לפרויקט הכולל מנהל עבודה למציע יש יכולת  .ה

 . דומים לפרויקט נשוא מכרז זהבפרויקטים  ניסיון

המצ"ב  לנספח ב'תצהיר בהתאם יצרף המציע  הקבוע בסעיף זה,הוכחת העמידה בתנאי סף ל

 למסמכי המכרז.

 למסמך א'. כנספח ג'צרף להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב  המציע .ו

 מהשניםמע"מ(, בכל אחת  לא כוללש"ח ) 1,111,111למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  .ז

 . 2116 -ו 2118, 2114

 למסמך א'. כנספח ד'אישור רו"ח בנוסח המצ"ב להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע 

 לסעיף, בהתאם 11,111₪המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך  .ח

 .למסמך א' 'הכנספח להלן, בנוסח המצ"ב  6

 ;שלעיל 3, במועד שהוגדר בסעיף בסיור קבלנים השתתפות .ט

 צו, ככל שהופסיור קבלניםוכן פרוטוקול  המציע צרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה .י

 ;בתוספת חותמת )בכל עמוד( ם על ידי מורשי החתימה אצלומיחתו םבידי המזמינה, כשה

 מירב את תקבל אשר ההצעההמזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, להכריז על  -ניהול מו"מ .5

כהצעה וניקוד טיב התוכניות המוצעות  המחיר הצעת וניקוד האיכות ניקוד של בסיכום הנקודות

 . כאמור בהזמנה למכרזזוכה, וכן היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ 

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

 . פי כל דין

מכרז "את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: מועד אחרון להגשת הצעות:  .11

י " לתוך תיבת המכרזים שבמשרדלאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית )ספרינקלרים(

לא יאוחר מיום  במעטפה סגורה וחתומה,  ירושלים 85שבהיכל שלמה ברח' המלך ג'ורג' המזמינה, 

 את מסמכי המכרז לאחר מועד זה. לא ניתן יהיה לקבל  .1101:בשעה  5102.12.50

 

 בכבוד רב,

 מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 


