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 מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרתמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  
 כמפורט להלן:  3/2020מכרז פומבי 

 

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

הצעות   בזאת  כסאות  מזמינה  של  והתקנה  אספקה  למשך    אודיטוריוםלייצור,  אחריות    5)כולל 

ג'ורג'  (  שנים המלך  ברחוב  שלמה',  'היכל  במבנה  הממוקמת  המכללה  של  ,  ירושלים  58בשלוחה 

המצ"ב   המיוחד  הטכני  ולמפרט  הכללי  למפרט  א'בהתאם  ובהתאם    כנספח  ההזמנה,  למסמכי 

 '. להוראות הזמנה זו וההסכם המצ"ב לה כמסמך ג

ממועד חתימת  ממועד  ימים קלנדריים    90ייצור ואספקה בתוך עד  הקבלן ישלים העבודות, הכוללות   .2

קלנדריים    ימים  15עד  בתוך    ןומסירת  הכיסאותהתקנת  המזמינה על ההסכם עם הקבלן והשלמת  

 נוספים, והכל בהתאם להוראות ההסכם לעניין לוחות זמנים. 

ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט    המכרזהחל ממועד פרסום  :  עיון במסמכי המכרז .3

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

לנציג  מכרז יש להפנות בכתב  מסמכי ה, בקשר לסעיפים בשאלות או בקשות להבהרות של המציעים .4

מייל באמצעות  מיום    vinko@vinko.co.il  -המזמינה  יאוחר  השעה    202016.11.לא  .  0017:עד 

 התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים. 

 תנאי סף להגשת הצעות:  .5

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים  

 הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל. להלן,  

הרישום   .א תמצית  של  עדכני  ותדפיס  התאגדות  תעודת  להצעתו  יצרף  תאגיד  שהוא  מציע 

 המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.  

 אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו. 

מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס  מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס'  

 לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר. 

המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות   .ב

 . 1976 –מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  

בשנים   .ג ביצע,  והתקנת    3לפחות    2019  -ו  2018,  2017המציע  אספקה  ייצור,  של  פרויקטים 

כסאות בכל פרויקט ו/או פרויקט אחד של לפחות   150כסאות אודיטוריום, בהיקף של לפחות 

 כסאות במהלך השנה האחרונה.   370

₪ )לא כולל מע"מ( מביצוע    1,500,000  -המציע בעל מחזור הכנסות נומינלי שנתי שאינו פחות מ  .ד

 .  2019  -ו  2018, 2017בכל אחת מהשנים  סאות אודיטוריוםייצור, אספקה והתקנת כעבודות  

 הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז. 
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mailto:vinko@vinko.co.il


  מירב   את  תקבל  אשר  ההצעה המזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, להכריז על    -ניהול מו"מ .6

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

 . כאמור בהזמנה למכרז זוכה, 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

לא  ,  מפורט בהזמנה למכרזבאופן האת ההצעה במכרז יש להגיש    המועד אחרון להגשת הצעות: .8

 את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.  להגיש לא ניתן יהיה    .00:14שעה  העד    202022.11.יאוחר מיום   

 

 בכבוד רב,

 מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  


