12.02.2017
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרת
מכרז פומבי פ 11/2016/לביצוע עבודות מיזוג אוויר כמפורט להלן:
 .1מהות ההתקשרות :האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן – "המזמינה") מזמינה
בזאת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר הכוללים אספקת ,הובלת והתקנת מערכת מיזוג אוויר
חדשה כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז (להלן" :המערכת" או "הציוד") בבניין האקדמיה
הגבוהה של המזמינה ,שבקמפוס גבעת רם בירושלים; מתן אחריות ושירות תחזוקה על כל הציוד
(כולל שירות וחלקים) למשך  3שנים מיום סיום ביצוע העבודות; וכן ביצוע עבודות פירוק ופינוי
מערכת המיזוג הקיימת אצל המזמינה אך ורק לאחר מועד התקנת מערכת המיזוג החדשה (להלן:
"העבודות").
 .2תיאור מדויק של העבודות ומיקומן מצוי במפרט הטכני ,כתב הכמויות והתוכניות לביצוע המצ"ב
כנספח א' למסמכי המכרז וכן יתר מסמכי ההזמנה ,והאמור לעיל אינו אלא תיאור כללי של
העבודות.
 .3בתוך  10ימים מיום הודעת הזכיה ,המציע הזוכה יבצע הזמנה של הציוד הדרוש לצורך ביצוע
והשלמת העבודות .הקבלן יחל בעבודות ביום  19.04.2017ובכפוף לצו התחלת עבודות שתמסור
המזמינה ,וישלים עבודות התקנת מלוא הציוד ופירוק ופינוי מערכת המיזוג הקיימת לכל
המאוחר עד ליום .19.05.2017
 .4עיון במסמכי המכרז :החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר
האינטרנט של המזמינה שכתובתו.www.jamd.ac.il :
 .5סיור מציעים :סיור מציעים באתר המיועד למתן השירותים ,ייערך ביום  15במרץ  2017בשעה
 ,10:00מקום המפגש :הכניסה לקמפוס האקדמיה למוסיקה ומחול שבקמפוס גבעת רם,
בירושלים.
 .6שאלות או בקשות להבהרות של המציעים ,בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב
לנציג המזמינה באמצעות מייל amir@jamd.ac.il -לא יאוחר מיום  22במרץ  2017בשעה .12:00
התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.
 .7תנאי סף להגשת הצעות:
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם ,במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ,כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א .מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת
לגביו בפנקס לפי דין ,וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.
מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס
לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.
ב .אם המציע עוסק מורשה ,צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.

ג .המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות
מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו –  ,1976וכן על המציע להמציא את כל
האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
ד .המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות ,בעל סיווג
ב' 2ומעלה בענף  170לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים)
התשמ"ח .1988 -
ה .ברשות המציע תו תקן  9001 -ISOבתוקף.
ו.

התנאים הבאים מתקיימים במציע:
 .1למציע מחלקת שירות ואחזקה בתחום מיזוג אוויר המובנית במציע וכן מוקד שרות פעיל
אשר מקבל קריאות שירות בכל ימי החול.
 .2למציע מחלקת הנדסה ותכנון מיזוג אוויר המובנית במציע.
 .3למציע יש יכולת להציב צוות ייעודי לפרויקט הכולל לכל הפחות מהנדס פרויקט (מוביל
הפרויקט) ומנהל עבודה בעלי ניסיון בפרויקטים דומים לפרוייקט נשוא מכרז זה .יש לצרף
קורות חיים.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף הקבוע בס"ק ו' זה ,יצרף המציע תצהיר בהתאם לנספח ג'
המצ"ב למסמכי המכרז המתייחס בין היתר לפירוט כח האדם המועסק אצל המציע.

ז .המציע השלים לפחות פרוייקט אחד של החלפת מכונות קירור במבנה קיים בהיקף של  55טון
קרור ומעלה ב 3-השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו.
את הפרוייקט יש לפרט על גבי הנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז .מובהר בזאת כי
עבודה שביצועה לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז לא ייחשב כפרויקט אשר הושלם
לצורך עמידה בתנאי זה.
ח .המציע בעל מחזור עסקים שנתי שאינו פחות מ( ₪ 1,500,000 -לא כולל מע"מ) מביצוע עבודות
מיזוג אוויר ,בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו.2016-
על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם
לנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.
ט .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ("ערבות הצעה") ,בסך של
 ,₪ 10,000שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  ,01.07.2017בנוסח המצ"ב כנספח
ה' למסמכי המכרז.
י.

המציע או נציג מורשה מטעמו נטל חלק בסיור הקבלנים שפרטיו בסעיף  4להזמנה.

 .8ניהול מו"מ -המזמינה תהא רשאית ,אך אינה חייבת ,להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב
הנקודות בסיכום של ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר וניקוד טיב התוכניות המוצעות כהצעה
זוכה ,וכן היא רשאית ,אך לא חייבת ,להחליט על ניהול מו"מ בהתאם לסעיף 'משא ומתן'
בהזמנה למכרז.
 .9אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה ועל
פי כל דין.

 .10מועד אחרון להגשת הצעות :את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה ,עליה ירשם" :מכרז
עבודות מיזוג אוויר" לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה ,קומה  ,5חדר  ,516בקמפוס גבעת
רם ירושלים במעטפה סגורה וחתומה ,לא יאוחר מיום  30.03.2017בשעה  .12:00לא ניתן יהיה
לקבל את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

בכבוד רב,
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר)

