גורדון-המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 02/2019
לבחירת קבלן ראשי לביצוע פרויקט לבניית תוספת קומה
ולשיפוץ רחבת כניסה בקמפוס המכללה
 .1מהות ההתקשרות
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) (להלן – "המכללה") עורכת מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע פרויקט
לבניית תוספת קומה ולשיפוץ רחבת כניסה בקמפוס המכללה.
 .2תקופת ההתקשרות:
ביצוע העבודות נשוא המכרז מתוכנן להתחיל ביום  21.7.2019ולהימשך עד עשרה חודשים החל מתחילת ביצוע
העבודות.
 .3תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז-תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון ,העונים על התנאים המצטברים הבאים:
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המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל;
בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
 2.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד כי המציע מנהל את פנקסי
החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו( 1975-להלן" :חוק המע"מ") ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ.
 2.2תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל;
המציע השתתף בסיור קבלנים;
למציע מחזור הכנסות שנתי ,בכל אחת מהשנים  ,2016-2018של ( ₪ 10,000,000במילים :עשרה
מיליון שקלים חדשים) לפחות;
המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג
ג 100-לפחות;
בין השנים  ,2016-2018המציע ביצע והשלים ,כקבלן ראשי ,לפחות שני פרויקטים בהיקף כספי
השווה לפחות ל 4-מיליון  ₪לפני מע"מ (במילים :ארבעה מיליון  ₪לפני מע"מ) ,כל אחד.
לקבלן ניסיון כקבלן ראשי לפחות של  3שנים.
נכון למועד הגשת ההצעה ,מקום עסקו של המציע נמצא במרחק שלא יעלה על  70ק"מ מקמפוס
המכללה בחיפה .לעניין סעיף זה יראו את מקום עסקו של המציע כאחד מאלה :מקום משרדו הרשום
של המציע כפי שהוא מופיע ברשם החברות או במרשם אחר המתנהל על פי דין ו/או מקום משרדו
הראשי ו/או מקום סניף מוכח של המציע.

 .4עיון במסמכי המכרז ויצירת קשר:
מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:
מכרזיםhttp://www.gordon.ac.il/
אשת הקשר :גב' מיה הראל
טל'  04-8590115פקס 153-4-8590115 :
דוא"לmayah@gordon.ac.il :
 .5סיור קבלנים:
מועד סיור הקבלנים (ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה) 11.6.2019 :בשעה  12:00בקמפוס
המכללה בכתובת :טשרניחובסקי  73חיפה.
 .6המען והמועד להגשת ההצעות
על המציעים להגיש את הצעותיהם בכתובת המצוינת לעיל ,לתיבת המכרזים המצויה במשרדי ההנהלה
בחדר מס'  ,406עד לתאריך  ,26.6.19בימים א'  -ה' למעט ערבי חג ,משעה  9:00ועד השעה .15:00

