
 
 
 
 
 
 
 

 

במכללת שנקר שלד, מערכות ואיטום לביצוע עבודות  201520/מכרז מס' 

 ברמת גן

, מזמינה בזאת "(שנקר)להלן: " שנקר, ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצובמכללת 
שלד, , לביצוע עבודות 02/2015קבלנים להציע הצעות, במסגרת מכרז מס' 

הכל  ,גןלצורך הקמת מבנה סדנאות בשטח המכללה ברמת מערכות ואיטום 
 . כמפורט במסמכי המכרז

 
רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים  .1

 המצטברים המפורטים להלן:
, לפחות ענף בטונים בניית שלדים]( 4ב) 130ג בסיוובעל רישיון קבלן  .1.1

; וכן הנו "קבלן מוכר" לעבודות ממשלתיות )סיווג כוכבית( [4סיווג 
 . בסיווג הנ"ל

פרויקטים של עבודות שלד ( 2) שניבביצוע של לפחות מוכח ניסיון בעל  .1.1
ואילך,  2012החל משנת , בתחום עירוני צפוף, בארץוהושלמו שבוצעו 

₪ מיליון  7כשהיקף עבודות השלד בכל פרויקט כאמור הוא לפחות 
הפרויקטים הנ"ל בוצע  2לפחות אחד מתוך )נומינלי, ללא מע"מ(, ו

עבודות להקמת  – "עבודות שלד" .ציבורי עבור מזמין שהוא מוסד
שלד מבנה ומעטפת )כשכל פרויקט כולל לפחות עבודות שלד, איטום 

 ואלומיניום(
 במכרז. מציע אשר שילם דמי השתתפות .1.1
)במועד אחד משני מועדים  מציע אשר השתתף בסיור הקבלנים .1.1

 .אפשריים(
 מציע אשר העמיד ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז. .1.1

 
נוספות ודרישות תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות 

 הזמנת ההצעות. השתתפות במכרז, כפי שהן נקובות בטופסל
 
מהות ההתקשרות ותקופת ההתקשרות: ההתקשרות הינה לביצוע עבודות  .1

קומות, מעטפת )אלומיניום וחיפוי אבן(, מערכות שלד  3שלד למבנה בן 
לצורך הקמת מבנה סדנאות בשטח  )חשמל ואינסטלציה( ואיטום, הכל

 חודשים. 6 -, שמשכן כהמכללה ברמת גן
 
 ההליך התחרותי: המכרז הינו מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית. .1

 
 עיון במסמכי המכרז:  .1

 מסמכי המכרז במשרדיבכל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  .1.1
-03מנהל הפרויקט, מר עופר גבאי, לאחר תיאום מוקדם בטלפון: 

שנקר: באתר האינטרנט של , או 5490842
http://www.shenkar.ac.il/he " :וזאת החל "(טאתר האינטרנ)להלן ,

 .13.8.15מיום 
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם  .1.1
מנהל הפרויקט כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים במשרדי 

ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי 
המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז 

 נכון למועד העיון האמור. 
 

תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי  השתתפות במכרז: .1
ינו כולל מע"מ( שלא יוחזרו, התשלום ה₪ ) 1,000השתתפות בסך של 

בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי 
 המכרז.

 
; 11:00ביום ה', בשעה  20.8.15( 1הנם: )קבלנים  ילסיור ושנקבע יםהמועד .6

  –או 
 .  11:00, יום ג', בשעה 25.8.15( 2)  

 לסיורים מלובי בניין פרניק, במתחם מכללת שנקר. היציאה 
 
באמצעות  12:00עד השעה  16.9.15המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .7

(, רח' אנה פרנק 109במשרדי הנהלת שנקר )חדר תיבת המכרזים הנמצאת 
הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים  רמת גן. 12

 בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.
 
רה או אי התאמה בין מסמכי מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתי .8

 המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו תנאי מסמכי המכרז.
   
 


