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 מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרתמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  
 כמפורט להלן:  1/2023מכרז פומבי 

 

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

הצעות   בזאת  עבודות  מזמינה  הממוקמת  בינוי  לביצוע  המכללה  של  המכללה  בשלוחה  בקמפוס 

עוז מגדל  עבודות  ,  בקיבוץ  עבודות  הכוללות  ותימוך,  ריצוף,  חפירה  חשמל,  פנים,  ועבודות  שלד 

בהתאם למפרט הטכני, כתב הכמויות  הכל  וכו',  ועבודות פיתוח    תקרות, אלומיניום, ציפויי קיר

והתוכניות לביצוע המצ"ב כנספח א' למסמכי ההזמנה למכרז ולהוראות למשתתפים במכרז המצ"ב  

 המכרז. למסמכי  1ספח א'כנ

ך א' ובתוכניות שצורפו  למסמ  2א'  -ו  1, א'א'  יםנספחב תיאור מדויק של העבודות ומיקומן מצוי   .2

 וכן יתר מסמכי ההזמנה, והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי של העבודות.  לו

בהתאם    הקבלן יחל בעבודות בהתאם לצו התחלת עבודות שתמסור המזמינה, וישלים העבודות .3

 . להוראות ההסכם בדבר לוח הזמנים

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

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

,  10:00בשעה    17.1.2023  ביום, ייערך  לביצוע העבודותבאתר המיועד    : סיור מציעיםסיור מציעים .5

 . בקיבוץ מגדל עוזבכניסה לקמפוס המכללה מקום המפגש: 

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

מייל  באמצעות  מיום    noamwo@gmail.com  -המזמינה  יאוחר  השעה    3.2021.26לא  .  0014:עד 

 התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים. 

 תנאי סף להגשת הצעות:  .7

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

מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה   .א

המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של 

 תאגיד אחר. 

 מורשה יצרף להצעתו תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו. מציע שהוא עוסק   .ב

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

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

ישור על ניהול פנקס  לצורך הוכחת סעיף זה המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס במקור, א

 חשבונות וכן התצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז. 

המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, בעל   .ד

לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות    100ומעלה בענף ראשי בנייה    1סיווג ג'

 . 1988 -)סוג קבלנים רשומים( התשמ"ח 

 לצורך הוכחת סעיף זה המציע יצרף להצעתו העתק אישור בדבר סיווגו. 
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מ"ר לפחות, הכוללות חפירה    1,000המציע השלים לפחות פרויקט עבודות בינוי אחד של   .ה

ותימוך, במבנה ציבור, במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו. וכן ביצע עבודות  

 ש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו. מ"ר לפחות בחמ  500בינוי, בבנייה קלה, של 

ג'   כנספח  המצורף  הנוסח  גבי  על  הפרויקטים  את  יפרט  המציע  זה  סעיף  הוכחת  לצורך 

למסמכי  המכרז. מובהר בזאת כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה  

 למכרז לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה. 

להעמי .ו יתחייב  שהינו  המציע  תעודה  ובעל  רשום  עבודה  מנהל  הפרויקט  של  אורכו  לכל  ד 

ניסיון של לפחות   שנים בניהול עבודות במבני    5מוסמך לכך מטעם משרד הכלכלה, ובעל 

 ציבור )להלן: "מנהל העבודה המוצע"(.  

 פרטיו של מנהל העבודה המוצע יצויינו על גבי נספח ג' למסמכי המכרז. 

ודה הנ"ל ינהל מטעם המציע )ככל שיזכה( את כל תהליך הבנייה  המציע יתחייב כי מנהל העב

במשך כל תקופת הבנייה מתחילתו ועד סופו; וכן ישהה באתר בכל שעות הפעילות באתר; 

 מנהל העבודה יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר.

ל  המציע יתחייב כי החלפת מנהל העבודה באחר תתאפשר רק לאחר אישור בכתב ומראש ש

 המזמין. 

פירוט   ג' למסמכי המכרז, תוך  נספח  לצורך הוכחת סעיף זה המציע יצהיר על כך על גבי 

 ניסיון מנהל העבודה המוצע. 

₪ )לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת    8,000,000  -למציע מחזור הכנסות שנתי שלא יפחת מ .ז

 . 2021 -ו   2020, 2019משלוש השנים 

 ור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.לצורך הוכחת סעיף זה המציע יצרף איש

₪ בהתאם לנדרש בסעיף    45,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על סך של   .ח

 להלן.  9

 . Dan&Bradstreet, כמופיע בדו"ח 3-המציע בעל דרגת סיכון נמוכה מ .ט

אחר יום  אשר הופק ל  Dan&Bradstreetלהוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע דו"ח של  

01.01.2021 . 

 להלן.   7המציע נטל חלק בסיור הקבלנים שפרטיו בסעיף   .י

 הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז. 

  מירב   את  תקבל  אשר  ההצעה המזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, להכריז על    -ניהול מו"מ .8

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   .9

 .  פי כל דין

הצעות: .10 להגשת  אחרון  ההצ  המועד  סגורה את  במעטפה  להגיש  יש  במכרז  המכרזים    עה  לתיבת 

ג'ורג'   ירושלים כמפורט בהזמנה    58שבמשרד הקבלה בקומת המבואה בהיכל שלמה, רח' המלך 



את מסמכי המכרז לאחר    להגישלא ניתן יהיה   .00:12שעה העד    3.2022.1לא יאוחר מיום   ,  למכרז

 מועד זה. 

 

 בכבוד רב,

 מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  


