גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 01/2019
אספקה והתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)  -מערכת מתזים
 .1מהות ההתקשרות:
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) עורכת מכרז פומבי לביצוע מערכת אוטומטית לכיבוי אש במים
(ספרינקלרים) – מערכת מתזים לרבות אספקת המערכת והתקנתה בקמפוס המכללה ,וכן אופציה לביצוע המערכת
בקומה חדשה.
המכרז הינו דו שלבי .ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה סגורה בלבד עליה יצוין שם המכרז ,ללא ציון פרטי
המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר .על המעטפה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד יש לכלול במעטפה הגדולה
שתי מעטפות :במעטפה האחת יהיו כל מסמכי המכרז למעט הצעת המחיר ובמעטפה שניה – רק הצעת מחיר.
 .2תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה למשך חודשיים .העבודות יבוצעו במשך חודש ימים ובחלוקה לקומות.
למכללה נתונה אופציה לדרוש מהקבלן הזוכה לבצע עבודות נוספות בקומה ה 6-החדשה במכללה ,אשר תהיה
תקפה לשנה החל ממועד הודעת הזכיה.
 .3תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף:
ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים הבאים .בכל התנאים המנויים להלן על המציע לעמוד בעצמו במועד הגשת
ההצעות ,אלא אם מצוין אחרת.
 .3.1המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י
דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת התאגדות .מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק
תעודת עוסק מורשה.
 .3.2אי הימצאות בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
 .3.3צירוף אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)
התשל"ו ( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
 .3.4צירוף תצהיר בהתאם לסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו.1976-
 .3.5המציע מקיים דרישות רישום בכל מרשם ,המתנהל על פי דין לעניין נושא ההתקשרות ,ובידי המציע
קיימים כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין (להלן בסעיף זה – "ההיתרים") ,כשהם
תקפים ,לפחות עד למועד האחרון בו תקפה הצעתו ,והמציע צירפם להצעתו .על אף האמור לעיל ,מקום
בו בשל נסיבות שתלוי ות ברשויות ו/או בגורם המנפיק את ההיתרים ,לא ניתן להמציא אישורים רישיונות
והיתרים כאמור תקפים עד למועד הנ"ל ,תהיה רשאית ועדת המכרזים של עורך המכרז שלא לפסול הצעתו
של מציע שההיתרים שהמציא תקפים למועד מוקדם יותר ,ובלבד שיהיו תקפים לפחות עד למועד האחרון
להגשת ההצעות.
 .3.6המציע עומד בדרישות כל תקן ישראלי רשמי רלבנטי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג – .1953
 .3.7המציע הינו בעל היתר תקף  /בעל הסמכה לפי תקן ישראלי  1928לאחזקה וטיפול שוטף למערכות
ספרינקלרים ,משאבות ,מאגרי מים.
 .3.8המציע ביצע בישראל בעבר לפחות ( 3שלושה) פרויקטים להתקנת מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים
(ספרינקלרים)  -מערכת מתזים אשר הקמתן הסתיימה במהלך שלוש השנים האחרונות (,)2015-2018
בהיקף שלא יפחת מ ( 300,000 -שלוש מאות אלף)  + ₪מע"מ לכל אחד מהפרויקטים.
להוכחת עמידתו בתנאי כאמור בסעיף זה ימציא המציע ביחד עם הצעתו ,את הצהרתו כאמור בנספח ז'
למסמכי המכרז.
 .3.9המציע השתתף בסיור הקבלנים .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור קבלנים לא תובא בפני ועדת
המכרזים ולא תישקל.

 .4סיור קבלנים:
 .4.1סיור קבלנים יתקיים ביום שני  29.4.19בשעה  10:00במכללה .סיור הקבלנים צפוי להימשך לא פחות
משעתיים.
 .4.2במסגרת סיור הקבלנים יהיה צורך לערוך מדידות בשטח ,אשר יהיו הקובעות לצורך העבודות .יש
להצטייד במכשירי מדידה בהתאם.
 .4.3השתתפות בסיור הקבלנים ,הינה חובה על כל מי שמעוניין להגיש הצעה ומהווה תנאי להגשת ההצעה .אין
מניעה כי נציגים שונים של המציע ישתתפו בחלקים שונים של הסיור ,ובלבד שנציג של המציע יהיה נוכח
בכל משך הסיור (החלפת נציגים תעשה תוך יידוע עורך המכרז במועד הסיור) .השתתפות בסיור קבלנים
הנה בבחינת תנאי סף .הצעתו של מציע שלא השתתף בסיור קבלנים לא תובא בפני ועדת המכרזים ולא
תישקל.
 .5עיון במסמכי המכרז ויצירת קשר:
 5.1מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:
מכרזיםhttp://www.gordon.ac.il/
 5.2אשת הקשר:
גב' מיה הראל
טל'  04-8590115פקס 153-4-8590115 :
דוא"לmayah@gordon.ac.il :

 .6המען והמועד להגשת ההצעות
על המציעים להגיש את הצעותיהם לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה בחדר מס'  406בימים א' – ה' למעט
ערבי חג ,משעה  9:00ועד השעה  .15:00את ההצעות יש לשלשל לתיבת המכרזים לא לפני המועד הנקוב בטבלת
המועדים לעיל ולא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים.

