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  המועצה להשכלה גבוההעבור  -אספקה והתקנה של יחידת משאבות חום וצנרת לבניין 
 
לאספקה והתקנה של הצעות  נהמזמי )"המועצה" –(להלן  המועצה להשכלה גבוהה .1

תוספת יחידת משאבות חום וצנרת לבניינים קיימים  בחדר המכונות בכניסה לחניון בנין 
במסמכי  כמוגדר"העבודות") הכל  –בירושלים (להלן  43ז'בוטינסקי   המל"ג ברחוב

  המכרז.
 

את שלושת חודשי ביצוע העבודה ואת  כולל( חודשים 24 -לתקופת ההתקשרות היא  .2
שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות  מועצהל .תקופת האחריות והתחזוקה)

 שלמת העבודות.תקופות נוספות, אם ראתה בכך צורך מוצדק לשם הל
 
רשאי להגיש הצעה במכרז  –רק מציע העומד בכל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן  .3

 :זה
 

מציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או המחאה בנקאית  .3.1
מבנק ישראלי או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על 

יהיה עד  הערבות ףכולל מע"מ. תוק₪   20,000בסך של  1981-עסקי ביטוח, התשמ"א
 .29/03/13לתאריך 

 לפחות ובאופן רציף עד שנת  2009רשום אצל רשם הקבלנים, מאז שנת -קבלן המציע הינו  .3.2

. כמו 1969 – ט"תשכ בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום לחוק כולל בהתאם  2012 

 פי החוק האמור. שעל והכללים הצווים, עומד בדרישות הוראות התקנות כן, המציע

   1-נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג:  ב  .3.3

 לפחות. 

 ₪  800,000יקט אחד של התקנת משאבות חום וצנרת, בהיקף של המציע ביצע לפחות פרו . 3.4

תקופה של השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לפחות, וזאת במהלך ה

 זה. 

    המציע ביצע עבודות בתחומים הדומים לתחום העבודות נשוא מכרז זה בהיקף כספי  .3.5

 . 2012 -ו 2011, 2010לפחות בשנה, בכל אחת מהשנים ₪  2,000,000של 

 לביצוע המתאים מוסמך שמלאיח רישיון בעל הינו, מטעמו משנה קבלן או עצמו המציע  .3.6

-"דהתשיהחשמל הנכללות במפרט הטכני, וזאת בהתאם להוראות חוק החשמל,  עבודות

המציע הינו ספק מורשה . 1985-"התשמ(רישיונות),  החשמל תקנות ולהוראות 1954

 בישראל של היצרן של יחידת משאבות החום המוצעת על ידו. 

עובדים מיומנים בעלי ניסיון מעשי בהתקנת  3 -מתכנתים ו 3המציע מעסיק לפחות  .3.7

 מערכות דומות. 

המציע מפעיל מערך שירות הכולל טכנאים, כלי רכב ומעבדת תיקונים הנדרשים לשם   .3.8

 טיפול במערכת נשוא המכרז.



 08/01/13 ג' המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יתקיים ביום .3.9

כל המעוניין להגיש הצעה  .בירושלים 43במשרדי המועצה ברחוב ז'בוטינסקי  11:00בשעה 

 חייב להשתתף בסיור.

קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  . 3.10

 חשבונות). י(אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס – 1976חובות מס), התשל"ו 

 הגשת תצהיר בנוסח המצורף כנספח ז' למכרז זה לעניין שמירת זכויות עובדים. . 3.11

,  www.che.org.il בכתובת אתר האינטרנט של המועצה ב מתפרסמיםמסמכי המכרז  .4
 במדור מכרזים.

 
 15/01/2013ג'  ניתן לפנות למועצה בכתב לקבלת הבהרות בקשר למכרז זה וזאת עד ליום  .5

 .mechrazim@che.org.ilבאמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  0012:שעה 
 

 43ברחוב ז'בוטינסקי  מועצההמשרדי להגיש לתיבת המכרזים בת ההצעה יש א .6
הצעות שתוגשנה לאחר מועד   .13:00בשעה  27/01/13 א' לא יאוחר מיוםעד , בירושלים

 לא ידונו. יפסלוזה 
 
מציע לשירותים מסור את הבטל את המכרז, ללשומרת לעצמה את הזכות  ועצההמ .7

וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים וכלל לא לדון בהצעות שלא שיראה לה ביותר 
 הוגשו לפי הוראות המכרז.

 
בעלת הניקוד ההצעה הזולה ביותר או את  איננה מתחייבת לקבל את ההצעה ועצההמ .8

 .או הצעה כל שהיאיותר הטוב ב
 
בכל מקרה של מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם.  .9

 עה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר.דסתירה בין האמור במו
 

 מופנית לכל אחד ואחת.היא זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ומודעה  .10
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