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  הזמנה להגשת הצעות - '   מסמך א

  רקע .1

לקבל  מעוניינת) "המכללה"או " המזמין": להלן(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה  .א

 במשרדי הקפיטריה מתחםמיזוג אויר במערכות  ה שלוהתקנ האספקהצעות לצורך 

: להלן(ב "בהתאם למסמכי המכרז המצ )ירושלים 26יעקב שרייבום ' רח( המכללה

 .")העבודות"

מיזוג אויר בהתאם למפורט  מערכות למזמין להעמיד קבלןה יידרש זה מכרז במסגרת  .ב

 .כי המכרזבמסמ

 .של העבודות ואיכותי יעיל ביצוע תבטיח אשר ,התקשרות מערכת המזמין מעוניין לגבש  .ג

 נפרד בלתי חלק מהווים") המכרז מסמכי" – להלן( זה למכרז המצורפים המסמכים כל  .ד

 עם החוזה חתימת אחרי יהפכו המכרז מסמכי .זה את זה כמשלימים לראותם ויש ממנו

   .החוזה ממסמכי לחלק הקבלן

 פרשנות .2

 על פי למזמין לפעול רשות כמתן תפורשנה, זה במסמך "רשאי המזמין יהיה"המילים   .א

  .המזמין על כלשהי חובה ותכמטיל תפורשנה לא מקרה ובשום ,הבלעדי דעתו שיקול

  .ההוראות לכל המציע הסכמת ועניין דבר לכל תהווה ,מציע י"ע הגשת הצעה  .ב

  המכרז לעריכת הזמנים לוח .3

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן  .א

 .3/1/2010: להבהרות בקשה להגשת האחרון המועד )1

 .5/1/2010תשובות הבהרה   מתן ל האחרון המועד )2

 .14:00עד השעה  7/1/2010: למכרז ההצעות להגשת המועד האחרון )3

המופיעים עים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים המופי במקרה של סתירה בין התאריכים  .ב

 .קובעים התאריכים המופיעים בסעיף זה ,בגוף המכרז

 המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים המועדים מן אחד כל לשנות המזמין רשאי   .ג

  . זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות להגשת האחרון

: שכתובתו ,האינטרנטבאתר  תפורסם כאמור דחייה בדבר הודעה  .ד

http://www.jce.ac.il/  מכרזים" הקישור תחת ."  

  משך ביצוע העבודות .4

  .מיום קבלת צו התחלת עבודה ימי עבודה 30 משך ביצוע העבודות הכולל יהא תוך
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  במכרז להשתתפות הסף תנאי .5

 .תיפסל סף בתנאי עומדת שאינה הצעה  .א

, של המציע באורגן, קשור בתאגיד הסף תנאי קיום. עצמו במציע להתקיים הסף תנאי על  .ב

  .כך לצורך ייחשב לא', וכד במציע מניות בבעל

המפורטים  התנאים כל על ההצעה הגשת במועד העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים  .ג

  : להלן

 .דין כל פי על ה בישראל/םהרשו תאגיד או שותפות  ההצעה הגשת הינו בעת המציע )1

 אינו וכי מציע ,תאגידים' למס המשותפת הצעה להגיש ניתן כי לא ,מובהר בזאת

 .אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי

 חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישורהמציע הינו בעל  )2

 .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( גופים ציבוריים עסקאות

 ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות על המציע להיות קבלן רשום )3

בהיקף ובסיווג מתאימים , הצווים והכללים שעל פיו, והתקנות 1969 - ט"תשכ

מבלי לגרוע  .ל על כל חלקיהן"בענפים ובעבודות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הנ

 .2'סיווג ב 170בסימול על המציע להיות קבלן , מכלליות האמור לעיל

האחרונות חמש השנים במהלך  לפחות נתייםששל  ותקעל המציע להיות בעל  )4

כדוגמת  - )VRF( נפח גז משתנהבטכנולוגיית  אוירמערכות מיזוג בהתקנת 

מאיידים , מרכזית ייחידת עיבו בעלת ,או שווה ערך" דייקין"או " מיצובישי"

  .)של מיצובישי" סיטי מולטי"דוגמת ( נפרדים וצנרת גז קירור ותקשורת משותפת

של ) בעל תעודת הסמכה של מתקין מוסמך(על המציע להיות מתקין מורשה  )5

כדוגמת  - )VRF(עם נפח גז משתנה  אוירזוג ילהתקנת מערכת מ, היצרניות  החברות

 .או שווה ערך" דייקין"או " מיצובישי"

עם נפח , מיזוג אויר מערכותפרויקטים לפחות של אספקת והתקנת  2המציע ביצע  )6

ללא  ,נומינאלי(לפחות עבור פרויקט בודד ₪  750,000בהיקף של , )VRF(גז משתנה 

 . 2009-ו 2008בין השנים )  מ"מע

- ו 2007, 2006לפחות בכל אחת מהשנים ₪  3,000,000למציע מחזור כספי בסך של  )7

2008. 

תתפות במכרז במשרדי או באמצעות מי מטעמו דמי הש/בין בעצמו ו, המציע שילם )8

 ").השתתפות דמי: "להלן(המכללה 

, אישור, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, לאפשר למציע, אך לא חייב, רשאי המזמין  .ד

מזמין ל ל"להשלים את המצאת הנ, י מכרז זה"או כל נייר אחר כנדרש עפ רישיון, היתר
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שיון או כל נייר יר, היתר, אישור, ובלבד שכל מסמך, ותוך פרק זמן קצוב שיקבע על יד

יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת , כאמור, אחר

  .     ההצעות

  אמות המידה  .6

  :אמות המידה לבחירת הספק הינן כדלקמן

  .70% -גובה הצעת מחיר  .א

 :לפי החלוקה שלהלן  30%  -ניקוד האיכות  .ב

של צנרת גז  סכמותהכנת , תממוחשביכולת  ביצוע הנדסית של מערכת שרטוט  )1

 .10% –קירור ותוכנית הפעלה

 .10% – ניסיון מקצועי )2

 .10% – המלצות )3

 שיטת שקלול הצעות  .7

תקבל ציון מלא ) הגבוהה ביותר באחוזים(ההצעה הנמוכה ביותר  :ניקוד הצעת מחיר  .א

להצעתם  ציון שהוא היחס בין ההצעה הנמוכה ביותר נהקבלתושאר ההצעות הכשרות 

תקבל ציון ₪  4 -אזי ההצעה של ה₪  5והצעה של ₪  4אם ישנה הצעה של , למשל(שלהם 

וההצעה השנייה תקבל ציון באופן יחסי להצעה הזולה לפי הנוסחה הבאה  70מרבי של 

==  <56%  =70% *4/5 . 

תקבל ציון מלא ושאר ) הגבוהה ביותר באחוזים(ההצעה הטובה ביותר  :ניקוד איכות  .ב

 .ת הכשרות תקבלנה ציון שהוא היחס בין ההצעה הטובה ביותר לבינןההצעו

יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בדרישות הטכניות  ,כי הציון המשוקלל ,יודגש  .ג

  .במסמכי המכרזההכרחיות כמפורט 

  ותמורה מחיר .8

מהמציע  דרשנהיתש הפעולות כל את כוללים, להציע המציעים נדרשים שאותם המחירים  .א

 למעט, עקיף או ישיר מס כל וכן, ביטוח הוצאות, ציוד לרבות, ולחוזה למכרז בהתאם

  .מ"מע

  .למכרז 'ג כמסמך המצורף בחוזה למפורט בהתאם תשולם במכרז לזוכה התמורה  .ב

  מסמכי המכרז .9

 :שכתובתו האינטרנט מאתר, תשלום ללא, המכרז מסמכי את להוריד ניתן 

http://www.jce.ac.il/ מכרזים" הקישור תחת".  

  .₪  500 סך על השתתפות בתשלום דמי מותנית במכרז הצעה הגשת, המציעים לב לתשומת
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  הבהרות הליך .10

 אדם לפנות כל רשאי ,3/1/2010 ליום ועד ובאינטרנט בעיתון המכרז פרסום מיום החל  .א

 כל ולהעלות, michrazim@jce.ac.il אלקטרוני דואר בלבד באמצעות בכתב למזמין 

 לוודא יש. בעקבותיו שתבוא או בהתקשרות במכרז הקשורה שאלה או להבהרה בקשה

 .02-6588015 קבלת הפנייה בטלפון שמספרו

 פקס' מס ,עימו קשר ליצירת טלפון, כתובת, שמו, המכרז' מס את בפנייתו לציין הפונה על  .ב

 .אלקטרוני דואר כתובתו

 המזמין יענה. 3/1/2010 יום אליו לאחר תומצאנהש לפניות לענות מתחייב ואינ המזמין  .ג

 .5/1/2010 -ה לתאריך עד לפניות

 תחת /http://www.jce.ac.ilשכתובתו  ,בלבד האינטרנט באתר יפורסם לפניות המענה  .ד

, שניתן וככל הפונה של זהותו את לחשוף כדי בכך שיהיה מבלי, זאת". מכרזים" הקישור

 .הפניה תוכן את לחשוף כדי בכך שיהיה מבלי

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק תהוונה אלה התייחסויות  .ה

  ההצעה הגשת .11

הליך  סיום לאחר, חיצוני זיהוי ללא, וחתומה סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את  .א

הנמצאת במדור  המכרזים בתיבת, 14:00 בשעה 7/1/2010 מיום יאוחר ולא, ההבהרות

  .ירושלים, רמת בית הכרם, 26יעקב שרייבום ' ברח מכרזים במכללה

  ."מיזוג אויר מערכותאספקה והתקנה של ל  3/2009' מס מכרז" יצוין המעטפה על

כי את מסמך כתב  ,יובהר. המעטפה תכלול את כל מסמכי ההזמנה להציע הצעות

ולהכניסו  כנדרש מולאו בו הפרטים כשכל, הכמויות יש להגיש גם על גבי תקליטור

  .למעטפת המכרז

 שתוגש במועד הצעה. לבדו המציע אחריות על היא ,לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת  .ב

  .לשולחה ותוחזר המכרזים ועדת ידי על תיבחן לא ,יותר מאוחר

 .שליחים בלבד רבמשרדי המזמין במסירה אישית או בדוא  ההצעה תוגש  .ג

 יוחתם ההצעה טופס של המקורי בעותק עמוד כל .זהים עותקים בשני תוגש ההצעה  .ד

 .המציע בחותמת

 האמור במסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת  .ה

 את הסכמתו לכך ונתן אלה במסמכים האמור את הבין, לו המצורף והחוזה המכרז

 .מסויגת הבלתי
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  להצעה לצרף שיש מסמכים .12

 להצעתו לצרף המציע על, המכרז בסעיפי המפורטות מסמכים לצירוף מהדרישות לגרוע מבלי  .א

  :הבאים המסמכים את

 ;תאגיד רישום תעודת .1

גופים  עסקאות חוק לפי הנדרש אחר אישור וכל, ספרים ניהול בדבר תקף אישור .2

  .1976 – ו"תשל, )מס ותשלום חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים

 .החתימה מורשי בדבר ד"עו או ח"רו ידי על מאומת אישור .3

 . על פי הנדרש בתנאי הסףתעודת רישום סיווג קבלני  .4

 .על פי הנדרש  בתנאי הסף ,היצרניות  החברותמאת תעודת הסמכה של מתקין מוסמך  .5

לפחות במהלך  שנתייםבעל ותק של הנו כי המציע  ,ד"בחתימת עו מאומת המציע  תצהיר .6

 -  )VRF(בטכנולוגיית נפח גז משתנה  אוירחמש השנים  האחרונות בהתקנת מערכות מיזוג 

מאיידים , ת יחידת עיבוי מרכזיתובעל, או שווה ערך" דייקין"או " מיצובישי"כדוגמת 

  .)של מיצובישי" סיטי מולטי"דוגמת (נפרדים וצנרת גז קירור ותקשורת משותפת 

לפחות של  פרויקטים )2( שני ביצעכי המציע  ,ד"בחתימת עומאומת  המציע תצהיר .7

₪  750,000בהיקף של , )VRF( עם נפח גז משתנה ,מיזוג אויר מערכותאספקת והתקנת 

  .2009-ו 2008בין השנים )  מ"נומינאלי ללא מע(לפחות  עבור פרויקט בודד 

 . להזמנה זו 1בנוסח נספח ידי המציע  רשימת הפרויקטים שהושלמו על .8

הכוללים את , חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים, מבוקרים מלאים דוחות כספיים .9

 .2008, 2007, 2006לכל אחת מהשנים  ח המבקר ופרק הביאורים"דו

 .במכרז השתתפות דמי תשלום על אישור .10

חובת  לחוק' ב2 בסעיף הדבר כמשמעות, אישה בשליטת הינו המציע של עסקו אם .11

  .זאת המאשר ותצהיר בחוק כנדרש אישור,  1992 - ב"תשנ, המכרזים

  

  ההצעה תוקף .13

 .המכרזים ועדת החלטת ניתנה לא עוד כל בתוקף תהיה ההצעה  .א

לאחר  נוספים יום 90בתוקף  תעמודנה נבחרו שלא הצעות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .ב

את  יפר או מהצעתו בו יחזור במכרז שזכה מציע בו מקרהב וזאת, המכרז הליכי סיום

ן ממתן השירותים של  או בשל היעדר שביעות רצון של המזמי ם המזמיןע ההתקשרות

 ההצעה הבאה בעל על להכריז המכרזים ועדת רשאית אלה מעין בנסיבות. המציע הזוכה

לכל מקרה שחוזה ההתקשרות עם הזוכה " זוכה  שלישי"וב" שני  זוכה"כ בטיבה אחריה

 .הראשון או השני לא יצא לפועל מכל סיבה שהיא
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יחליט המזמין לעשות כן מתחייב הזוכה השני או הזוכה השלישי בהתאמה לחתום על אם   .ג

 .יום ממועד ההודעה על כך 20חוזה התקשרות תוך 

הזוכה יחייבו גם את הזוכה השני  כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את  .ד

 .בהתאמהוהשלישי 

 וזאת מכל, זמנה טרם תסתיים במכרז הזוכה המזמין לבין שבין החוזית ההתקשרות אם  .ה

 יהיה ,)'וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, וביטולו החוזה הפרת, כגון( שהיא סיבה

 שבמועד קבלת ובלבד, בתור הבא במציע תחתיו לבחור) חייב לא אך( המזמין רשאי

  .להשתתפות במכרז סף תנאי שהיוו הכשירות תנאי במציע להתקיים ממשיכים ההחלטה

 המכרז במסמכי עיון .14

 המכרזים ובמסמכי ועדת בפרוטוקול לעיין במכרז שהפסיד למציע תאפשר המכרזים ועדת  .א

, 1993 - ג"תשנ ,המכרזים חובת לתקנות) ה( 21 בתקנה לקבוע בהתאם הזוכה ההצעה

 .להלכה הפסוקה ובהתאם  1998 - ח"תשנ, המידע חופש לחוק בהתאם

המהווים לדעתו סודות מסחריים או סודות  ,על המציע לסמן את החלקים בהצעתו  .ב

אי סימון כאמור מהווה . האפשר להפריד פיזית חלקים אלו מכלל ההצעה ככלועסקיים 

החלקים אשר סומנו כסודיים ייחשבו . הסכמה למתן זכות עיון בהצעה למציעים אחרים

 . כסודיים גם בהצעות המציעים האחרים

מתן זכות עיון  בדבר יםוההכרעה הסופי הדעת שיקול כי ,מובהר בזאת, למען הסר ספק  .ג

 את בכך מביע במכרז שבחר להשתתף מציע. המכרזים  ועדת של םהינ םוהיקפלמציעים 

  .זה בסעיף לאמור הסכמתו

  ההתקשרות מימוש .15

להמציא  במכרז הזוכה יידרש ,החוזה לחתימת וכתנאי ההתקשרות למימוש כתנאי  .א

ימים  10 בתוך בחוזה המפורטים והאישורים ההתחייבויות, המסמכים כל את למזמין

  .הזכייה הודעת לו שנמסרה מיום

הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע /כי לא יתקבלו כל שינויים, ידוע ומוסכם על הזוכה  .ב

 .ב כנספח להסכם"המצ ,לרבות באישור עריכת ביטוחים, למכרז' במסמך ג

 למזמין את המסמכים להמציא יהיה במכרז הזוכה על, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  .ג

  :הבאים

 בסך של  לפחות ")הביצוע ערבות: "להלן( אוטונומית בלתי מותניתבנקאית  ערבות )1

 . 1.4.2010ליום  ולפחות עד החוזה חתימת תקפה מיום תהאש₪  25,000
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  כללי .16

 הבהרות ,המכרז של שלב בכל מציע מכל לבקש) חייבת אינה אך( רשאית המכרזים ועדת  .א

 למציע לאפשר כדי בכך יהיה שלא ובלבד, מקצתה או כולה, להצעה פה-בעל בכתב או

 תהוונה ההבהרות. האחרים המציעים על הוגן-בלתי יתרון לו להעניק או את הצעתו לשנות

 .ההצעה נפרד מן בלתי חלק

 או/ו המלצות או/ו חסר מידע השלמת ממציע לדרוש דעת שיקול המכרזים לועדת  .ב

 המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים ,אישורים

 .המכרז בתנאי

 שנפלו פגם או טעות של תיקון על להורות, שירשמו מנימוקים, רשאית המכרזים ועדת  .ג

 בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי ,מצאה אם וזאת, על הפגם או הטעות או להבליג בהצעה

  .בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין  המציעים

 בהצעה מדובר כי עולה שלה שמניתוח הצעה או לב-תום חסרת או תכסיסנית הצעה  .ד

 .תיפסל ומוצקים ברורים, מבוררים כלכליים אדנים על מבוססת שאינה הצעה הפסדית או

את חוסנם הפיננסי של מי , בעצמה או על ידי מי מטעמה, לבדוק רשאית המכרזים ועדת  .ה

כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר  ,והמציע מאשר, מן המציעים

חות "בנקים ודו אישורי, ח"לרבות אישור רו, המכרזים לצורך כך יידרש על ידי ועדת

 .כספיים

 או לעדכנם/ו להם להוסיף או/ו המכרז מסמכי את לתקן הזכות את לעצמו שומר המזמין  .ו

 .המחיר הצעות הגשת למועד שלב עד בכל

 או כל, משמעות דו ,בהירות אי, בחסר הלוקה הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת  .ז

 .המכרז במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

לא תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם   ,לרבות הצעה שתוכרז כזוכה ,כל הצעה שתוגש  .ח

  . יןי בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמ"הסכם בין הצדדים ע

 משותפת הצעה .17

  .משותפת הצעה הגשת תותר לא

 סבירות בלתי הצעות .18

סוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי  בה הכלול המחיר אשר ,הצעה לקבל שלא רשאי המזמין יהיה

 מהמחיר המזמין או של הפנימי באומדן שנקבע ההתקשרות כלפי מעלה או כלפי מטה מהמחיר

 כמחיר למזמין שנראה מהמחיר או ,קודמות בהתקשרויות אחרים ספקים על ידי למזמין שהוצע

  .שהוצע מהסוג עבור השירותים וסביר הוגן
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  מותנית או מסויגת הצעה .19

 הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת .להתנותה או הצעתו את לסייג המציע על איסור חל  .א

  .מהתנאי או להתעלם מהסייג או מותנית או מסויגת

 גותיוסאת ה להעלות רשאי ,להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי ,הסבור מציע  .ב

 בהתאם הכל ,וישיבו פנייתו את ישקול והמזמין, ההבהרות הליך במסגרת הערותיו את או

  .לעיל 10 בסעיף לקבוע

את  לדרוש זכות תהיה לא ולמציעים, שלב בכל המכרז את לבטל רשאית המכרזים ועדת  .ג

 .אכיפתו

  סמכות שיפוט .20

המשפט המוסמך  לבית נתונה לו המצורף והחוזה זה מכרז לגבי המקומית השיפוט סמכות  .א

 .בירושלים
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  למסמך הזמנה להציע הצעות  1נספח 

מיזוג  מערכותוהתקנת  על פי הטבלאות שלהלן  אודות עבודות  אספקה על המציע לפרט 

החברה  פרטי כמו גם פירוט אודות , אותם ביצע )VRF(עם נפח גז משתנה  ,אויר

  .בחברה  עבורם ביצע עבודות אלהוהממליצים 

הלקוחות שלהם  5עליו לפרט את , לקוחות 10-רותים כאמור ליותר מיאם המציע סיפק ש

   .סיפק שירותים לתקופה הממושכת ביותר

  

  

  :פרטי החברות  להם ביצע את הפרויקט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : טל  שם המתכנן  שם מפקח האתר  היקף כספי  מהות העבודה  שם האתר

            

            

            

            

            

  משרד/טל נייד  תפקידו+ממליץה שם  ההתקשרות םסיו מועד  ההתקשרותת תחיל מועד  חברה ה שם

          

          

          

          

          


