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 ")המכללה": להלן( )ר"ע(ירושלים  ,המכללה האקדמית להנדסה

  :להלןמיזוג אוויר כמפורט   מערכות ה שלהתקנלמזמינה בזאת הצעות לאספקה ו

  תקופת ההתקשרות .1

  .ימי עבודה מיום קבלת צו התחלת עבודה 30משך ביצוע העבודות הכולל יהא תוך 

 להשתתפות במכרזתנאים מוקדמים  .2

מובהר . ה בישראל על פי כל דין/םתאגיד או שותפות  הרשובעת הגשת ההצעה המציע הינו   .א

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

 .לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר

ישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות וכל א, המציע הינו בעל אישור תקף בדבר ניהול ספרים  .ב

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

 - ט "תשכ, על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  .ג

בהיקף ובסיווג מתאימים בענפים ובעבודות , הצווים והכללים שעל פיו, והתקנות 1969

, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. ל על כל חלקיהן"ורך ביצוע העבודות הנהנדרשים לצ

 .2'סיווג ב 170על המציע להיות קבלן בסימול 

על המציע להיות בעל ותק של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים  האחרונות בהתקנת   .ד

" דייקין"או " מיצובישי"כדוגמת  -)VRF(מערכות מיזוג אויר בטכנולוגיית נפח גז משתנה 

מאיידים נפרדים וצנרת גז קירור ותקשורת , בעלת יחידת עיבוי מרכזית, או שווה ערך

 ). של מיצובישי" סיטי מולטי"דוגמת (משותפת 

  של החברות) בעל תעודת הסמכה של מתקין מוסמך(מתקין מורשה על המציע להיות   .ה

או " מיצובישי"דוגמת כ -)VRF(עם נפח גז משתנה זוג אוויר ילהתקנת מערכת מ, היצרניות

 .ערךאו שווה " דייקין"

עם נפח גז , מיזוג אויר מערכותפרויקטים לפחות של אספקת והתקנת  2המציע ביצע   .ו

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

 . 2009 -ו  2008בין השנים 

 .2008 - ו  2007, 2006חות בכל אחת מהשנים לפ₪  3,000,000למציע מחזור כספי בסך של   .ז

דמי השתתפות במכרז במשרדי  ,או באמצעות מי מטעמו/בין בעצמו ו, המציע שילם  .ח

 ").השתתפות דמי: "להלן(המכללה 

, היתר, אישור ,אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,המכללה תהיה רשאית לאפשר למציע

להשלים את המצאתו למכללה תוך  ,שיון או כל  מסמך אחר המהווה תנאי מוקדםרי

  .פרק זמן קצוב שייקבע על ידי המכללה

  

  קבלת מסמכי המכרז .3

הכותר מסמכי המכרז ניתנים להפקה עצמית מתוך אתר האינטרנט של המכללה תחת 
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  תשלום עבור השתתפות במכרז  .4

 .במכרז תנאי סף להשתתפותומהווה  ₪ 500דמי השתתפות במכרז הינו  תשלום  

המכללה התשלום עבור מסמכי המכרז יהיה באמצעות מזומן או המחאה רשומה לפקודת   

  .ירושלים ,האקדמית להנדסה  

  

  הגשת ההצעות .5

  . 14:00עד השעה  7/1/2010יום בהמועד האחרון להגשת הצעות הינו 

 להקדים או לדחות את המועד האחרון, בהודעה שתפורסם, בכל עת, המכללה רשאית

על פי שיקול דעתה  ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להצעה, להגשת ההצעות

על ההצעות למכרז להגיע במעטפות סגורות לתיבת המכרזים אשר נמצאת  .המוחלט

, רמת בית הכרם 26 רחוב יעקב שרייבום :בקומת הכניסה של משרדי המכללה  בכתובת

  .ירושלים

  

  בחינת ההצעות .6

או לא להתחשב בהצעה /לקבל ו או/לפסול ו ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,המכללה רשאית 

מכללה ה .אשר אינה תואמת באופן מלא את כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

את הזכות לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי בעקבות  ת לעצמהשומר

 או /פרטים נוספים ו לפנות  במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע כדי לקבל, מכרז זה

  .לבטל המכרז ולא להפעילו מכל סיבה שהיא, לבחור זוכה שני או יותר, הבהרות להצעתו

  

  שמירת זכויות .7

כדי לחייב  את המכללה בכל צורה שהיא  בו באמורפרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין 

  .המכרז מסמכיוהתנאים המחייבים הם אלה המופיעים ב

  

 

 


