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 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרת
 כמפורט להלן:לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית להגשת הצעות  2020/5מכרז פומבי 

) מזמינה "המזמינה" –האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן  מהות ההתקשרות: .1

") המערכת(להלן: " לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים)בזאת הצעות 

ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת ") "העבודהבקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים (להלן: 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז., האחריות

יקבל אישור לתוכניתו וישלים העבודה  ")הקבלןהמציע הזוכה (להלן: " תקופת ביצוע העבודות: .2

 .מתן צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכםימים קלנדריים ממועד  60בתוך 

, מקום 10:00בשעה  01.02.2021 , ייערך ביוםבקמפוס האקדמיהקבלנים : סיור קבלניםסיור  .3

 ם. בבניין האקדמיה למוסיקה ומחול שבקמפוס גבעת רם, בירושלי 4המפגש: בלובי שבקומה 

, בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב לנציג שאלות או בקשות להבהרות של המציעים .4

. התשובות 0012:בשעה  .1.2020215לא יאוחר מיום  amir@jamd.ac.il -המזמינה באמצעות מייל

 יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.

ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט  המכרזהחל ממועד פרסום : עיון במסמכי המכרז .5

 .www.jamd.ac.ilשל המזמינה שכתובתו: 

 תנאי סף להגשת הצעות: .6
 , רשאי להגיש את הצעתו:באופן מצטבררק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, 

 הרישום תמצית של עדכני ותדפיס התאגדות תעודת להצעתו יצרף תאגיד שהוא מציע .א

 התאגיד מטעם החתימה מורשי בדבר ד"עו/ח"רו אישור וכן, דין לפי בפנקס לגביו המתנהלת

 . המציע
 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרוף תעודת עוסק מורשה יצאם המציע עוסק מורשה, 

 חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות חוק הוראות מקיים המציע .ב

 .1976 – ו"התשל), כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס
הנדסה בנאיות רישום קבלנים לעבודות ם בפנקס הקבלנים על פי חוק המציע הינו קבלן רשו .ג

 ) ומעלה.190(ות שופכין בענף משנה מיתקני תברואה ובור 2'ג א, בעל סיוו1969-התשכ"ט 
אספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית של  יםפרוייקט 3לפחות  ביצע והשליםהמציע  .ד

-בש"ח לא כולל מע"מ  500,000אשר עלות כל אחד מהם עולה על במבנה קיים  (ספרינקלרים)

 .שקדמו למועד הגשת הצעתו השנים האחרונות 5
ודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשבו ובהר בזאת כי עבמ

 כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
בעל רשום במשרד הכלכלה להציב צוות ייעודי לפרויקט הכולל מנהל עבודה מציע יש יכולת ל .ה

 .דומים לפרויקט נשוא מכרז זהבפרויקטים ניסיון 
 למסמך א'. כנספח ג'המצ"ב מציע צרף להצעתו תצהיר בנוסח ה .ו
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מע"מ), בכל אחת מהשנים  לא כוללש"ח ( 1,500,000למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות  .ז

 .2019 -ו 2018, 2017
, בהתאם לסעיף 10,000₪המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בסך  .ח

 .למסמך א' 'הכנספח להלן, בנוסח המצ"ב  6
 שלעיל. 3בסעיף מטעמו נטל חלק בסיור הקבלנים שפרטיו  מורשה המציע או נציג .ט
 צו, ככל שהופסיור קבלניםוכן פרוטוקול  המציע צרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה .י

 בתוספת חותמת (בכל עמוד). ם על ידי מורשי החתימה אצלומיחתו םבידי המזמינה, כשה

 בהזמנה למכרז.דרכי הוכחת העמידה בתנאי הסף מפורטים 

ים סופית מציעקבוצת עם  מו"מהמזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול  מו"מ: .7

 ' בהזמנה למכרז.מו"מבהתאם לסעיף 'ומבין ההצעות הכשירות 

 מועד אחרון להגשת הצעות:  .8

 לא יאוחר מיוםעד באחת משתי הדרכים הבאות בשל מגבלות הקורונה, ניתן להגיש את ההצעות  .9

 :12:00עד השעה   28/02/2021

" מכרז לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים)במעטפה שעליה יירשם " .יא

את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים  .בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע

-ל 09:00 ותה' בין השע-בימים א', כשהיא סגורה וחתומה, ירושליםשבקמפוס גבעת רם, שב

14:00. 
 amir@jamd.ac.il באמצעות הגשת קובץ לדוא"ל שכתובתו .יב

 . לא ייבחנו מועד זההצעות אשר יוגשו לאחר 

 

 בכבוד רב,

 (ע"ר) האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
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