גורדון-המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר)

מכרז פומבי מס'  3/2020לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות דיפון וחפירה בקמפוס המכללה
 .1מהות ההתקשרות
גורדון המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) (להלן – "המכללה") עורכת מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות דיפון וחפירה
בקמפוס המכללה (להלן – "העבודות") .ביצוע העבודות מתוכנן להתחיל בחודש יוני .2020
 .2תקופת ההתקשרות:
בין הקבלן הזוכה לבין המכללה ייחתם הסכם שתוקפו יהיה מיום חתימת המכללה על הסכם ההתקשרות ו/או מועד אחר שייקבע
בהזמנה שתוציא המכללה לקבלן הזוכה ,ועד תום תקופת ההתקשרות כהגדרתה במסמכי המכרז.
 .3תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – "תנאי סף"
 3.1תנאי סף למציע  -ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המצטברים המפורטים בסעיף זה .בכל התנאים המנויים להלן על המציע
לעמוד בעצמו ,במועד הגשת ההצעות ,אלא אם צוין במפורש אחרת:
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.6
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.7

3.1.8

המציע הינו יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים
מסוגו ולצרף להצעתו תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה לפי העניין .על מציע שהוא יחיד לצרף תעודת עוסק מורשה.
בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
אישור 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.
תצהיר לפי סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
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.
על המציע לצרף להצעתו את הדוחות הכספיים של המציע לתקופות הרלוונטיות ,מאושרים על ידי רו"ח ,או אישור רו"ח ככל
ואין עדיין דוח כספי;
המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווגים הבאים (במצטבר):
סיווג ג 3 .בקבוצה ( 100עבודות בניין) לפחות;
סיווג ג 3 .בקבוצה ( 200עפר ותשתיות) לפחות;
בין השנים  2016-2018המציע ביצע והשלים כקבלן ראשי לפחות שני פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות במתחמים פעילים
ובסביבה מאוישת ,בהיקף כספי השווה לפחות ל 5-מיליון  ₪לפני מע"מ (במילים :חמישה מיליון  ₪לפני מע"מ) ,כל אחד .לפחות
אחד מהפרויקטים האמורים כלל הקמה של מגרש ו/או מתקני ספורט.
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי זה ,על המציע לצרף להצעתו לפחות  2המלצות מלקוחות שונים ,עבורם ביצע והשלים
עבודות כמתואר בסעיף זה.

 3.1.9לקבלן ניסיון כקבלן ראשי לפחות של  5שנים.
 3.2כל תנאי מוקדם נוסף שנקבע במסמכי המכרז ,אף אם לא צוין בסעיף זה ,לרבות צירוף ערובה לקיום ההצעה ,כמפורט בסעיף 13
למסמכי המכרז.
 .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' 04-8590115 :פקס153-4-8590115 :
דוא"לmayah@gordon.ac.il :
תשומת לב המתעניינים לכך שתיקונים ושינויים ,ככל שיהיו בתנאי המכרז לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות,
יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.
 .5סיור קבלנים:
מועד סיור הקבלנים (ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה תנאי להגשת הצעה) :בתאריך  16.4.2020בשעה 10:30
בקמפוס 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 7.5.2020 :עד השעה.13:00 :

