
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 03/21מכרז פומבי   – סיור מציעים  סיכום

 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה 

 

 

 משתתפים:

מפקח הפרויקט מטעם חברת    -רם חליליהכמר אהפרויקט מטעם חברת קידן,  מנהל -ענברמר רם 

  תשתיות ובינוי תחזוקהמשק מנהל   –  אייל האופטמןמר אדריכל הפרויקט,   - י לוימר חזקידן, 

מכרזים    מנהלת רכש – מיטל בורוסגב'  , במכללה עמנהל מערכות מיד  -מר עדי רוזן, במכללה

 במכללה.  רכש מרכזת  – שירית כהן, גב' הלבמכל והתקשרויות

 

ים רפאל  פאזל מערכות בניה, ס.ב רוויה יזמות וביצוע בע"מ, חברת מודל הנדסה בע"מ,  :קבלנים
 .  ב.ס.שלופה ובניו בע"מנ.טמיר פרויקטים בע"מ, בניה ופיתוח בע"מ,  

 

 

 :מפגשלהלן הנושאים שהועלו במהלך ה

 

פומבי   .1 במכללה  -03/21מכרז  ההסעדה  למערך  בינוי  עבודות  "  ביצוע  .  "(כרזהמ)להלן: 

הינה התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי  מכרז בהזוכה  קבלןעם הההתקשרות 

ההסעדה   אלה-1קומה    ,4בבניין  במכללה,  למערך  עבודות  עבודות  נהלוכל ת  .  היתר:  בין   ,

ומיזוג. לאחר   שתתקבל אצל הקבלן הזוכה, הודעת המכללה בדבר בינוי, חשמל, תברואה 

את כל המסמכים  למכללה  על הקבלן הזוכה להעביר  בחירה בהצעתו כהצעה הזוכה במכרז,  

המכרז  הנדרשים במסמכי  לקבוע  תנפיק    .בהתאם  הנדרשים,  המסמכים  כל  קבלת  לאחר 

לקבלן הזוכה צו התחלת עבודה  על הקבלן הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים  יהא  ו  ,המכללה 

 . המפורטים בחוזה

 מועדים: .2

 להלן המועדים הרלוונטיים למכרז זה:              

 נושא
 הערות תאריך 

 סיור מציעים פוטנציאליים 
ומהוה   22/12/21 חובה  השתתפות 

 תנאי סף 

מועד אחרון להגשת שאלות  

 הבהרה 

29/12/21  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

מועד אחרון להגשת הצעות  

 במכרז

השעה   31/01/22 בתיבת    12:00עד 

הרכש,   במשרדי  המכרזים 

 2004א' חדר 2בניין מנהלה  

 נושא
 הערות תאריך 

 מועד חתימה על חוזה 
מיום    14 קלנדריים  ימים 

 ההודעה על זכייה במכרז 

כוללת   החוזה  על  החתימה 

המסמכים   כל  הגשת 

מסמכי   פי  על  הנדרשים 

 מכרז זה 

דרכי   זמנים,  לוחות  הגשת 

ושלבי ביצוע העבודות )אבני  

 הדרך(

ימים קלנדריים מקבלת צו    7

 התחלת עבודה 

 

 מועד תחילת עבודה  
מקבלת    14 קלנדריים  ימים 

 צו התחלת עבודה  

 

 
 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם באתר האינטרנט של המכללה   .3
https://www.yvc.ac.il מחלקת מכרזים לצורך עיון   או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות

 . 04-6423435ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון 

 להדגיש, מסמכי המכרז כוללים ארבעה חלקים שונים:             

הצעות,    -א'מסמך    –  1חלק   .1 להציע  והנספחים  הזמנה  המסמכים  כלל  על 

 המופיעים בו.  

 (.  11הדרישות המקצועיות והמפרטים הטכניים של המכרז )נספח   – 2חלק  .2

 (. 14תוכניות ותשריטים )נספח   – 3חלק  .3

 כתב כמויות.  – 4חלק  .4

לב מ  -שימו  שבוע  עד  במרוכז  אלינו  ניתן להעביר  קיום הסיור.שאלות הבהרה  להפנות    מועד  את  יש 

במסמכי המכרז(  למסמך א'    4)סעיף  פורסם במכרז  למחלקת רכש בלבד באמצעות המייל המ השאלות  

 פנייה שכזו עלולה לגרום לפסילת ההצעה.    -ולא לגורמים מקצועיים

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ו/או מפורטים תנאי הסף ובמכרז  

 תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:

https://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

קבלן   .1 הינו  רישום  המציע  חוק  פי  על  הקבלנים  רשם  אצל  ורשום  מוכר 

תשכ"ט בנאיות,  הנדסה  לעבודות  לביצוע  1969-קבלנים  תקנותיו,  על   ,

לפחות, בענף    2-עבודות בסיווג המתאים לביצוע העבודות מושא הזמנה זו: ג

(. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף העתק  100בנייה )ענף  

הרישיון שקיבל מרשם הקבלנים, המעיד על כך שנרשם בפנקס הקבלנים  

 בסיווג הנדרש ולתקופה הרלבנטית.  

המציע השלים מספר פרויקטים בהתאם למפורט להלן של שיפוץ עד לגמר   .2

 מהפרויקטים עונה על התנאים הבאים במצטבר:מושלם, כאשר כל אחד 

 .2021-  2018הפרויקטים בוצעו )התחלה וסיום( בין השנים  .1

מבין הפרויקטים למציע פרויקט אחד לפחות בהיקף שיפוץ ובינוי   .2

של   כולל  של    1,000בשטח  כספי  ובהיקף  לפחות  מ"ר  )אלף( 

)שלושה מיליון וחמש מאות אלף( ₪ לפחות, או שלושה    3,500,000

)חמש    500פרויקטים שהינם בהיקף שיפוץ ובינוי בשטח כולל של  

של   כספי  ובהיקף  לפחות  מ"ר  שבעה    1,750,000מאות(  )מיליון 

 מאות וחמישים אלף( ₪ לפחות.

המציע ביצע את הפרויקטים כקבלן ראשי, כאשר קבלנים לביצוע   .3

עבודות מערכות )כגון: מערכות מיזוג, מערכות חשמל וכו'( שימשו  

 י משנה שלו ומטעמו בפרויקטים. כקבלנ

זה, על המציע למלא את   .4 להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 

במסמכי המכרז ולצרף את האסמכתאות כמפורט באותו    3  נספח 

 נספח.  

המציע הצהיר כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והטכניות   .3

  למסמכי   11המופיעות במסמכי המכרז השונים )המהווים יחדיו את נספח  

  המכרז(.

 למסמכי המכרז. 1*** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח  

 היקף פעילות  .4

כל   .1 במהלך  במכרז, על המציע להיות,  מוקדם להשתתפות  כתנאי 

  2019,  2018אחת משלוש השנים הקלנדריות שקדמו למכרז )שנים  

)שישה    6,000,000(, בעל מחזור כספי שנתי )ללא מע"מ( של  2020  -ו

 ון( ₪ לפחות, הנובע מפעילותו בענף הבניה. מילי 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו   .2

אישור של רואה חשבון בדבר התאמת המחזור הכספי שלו בשנים  

לדרישה הנ"ל. הבהרה: אם למציע פעילות בתחומים    2020-  2018

ק אלה  נוספים, שאינם בתחום השירותים, יש להפריד תחומי עיסו

 ולא לציינם במסגרת האישור.

בנוסף לאישורו של רואה החשבון להוכחת עמידה בתנאי סף זה,   .3

בהתאם   פיננסית  איתנות  בדבר  הצהרה  על  לחתום  המציע  נדרש 

 .   2 נספח ל

ככל שמתנהלים תיקי הוצאה לפועל נגד המציע, או שהתנהלו כנגדו   .4

בתמצית  , עליו להמציא את רשימת התיקים ולפרט  2018מאז שנת  

 פירעונו. - מדוע נכללים בה חובות, מהות החוב, מקורו והסיבה לאי

 אמות המידה לבחירת הזוכה .5

של   .א המכרזים  ועדת  את  ינחו  אשר  המידה  אמות  של  ומשקלן  המידה  אמות  להלן 

 המכללה בבחירת ההצעה הזוכה:

 המחיר המוצע;  -  70% .1

 איכות ההצעה והמציע.  -  30% .2

 ניקוד איכות מינימאלי  .6

שימו  . לפחות בקריטריון האיכות 75הצעת המציע קיבלה ניקוד איכות מינימאלי של  1.1

( הצעות שעברו לשלב השני של בחינת  3לב כי במקרה שבו נותרו פחות משלוש ) 

מחיר ההצעות, יכולה ועדת המכרזים להורות על הפחתת הציון המינימאלי הנדרש  

 . 65בקריטריון האיכות עד לכדי ציון של 

 יכות מורכב :  הניקוד א 1.2

פי מידע שהציג המציע ו/או בהתבסס  - על ניסיונו של המציע בפרויקטים קודמים      1.2.1

על ניסיון קודם של המכללה עם מציע זה, תוך התחשבות בהיקף החוזים שפורטו  

ככל שיוגשו יותר פרויקטים בהיקף זהה ו/או  והמסמכים שצורפו להוכחת ההיקף. 

גדול יותר מהפרויקט מושא מכרז זה, הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד באמת מידה  

בניקוד   100)ארבעים( נקודות מתוך   40זה יינתן ניקוד מקסימאלי של זו. לסעיף 

 האיכות. 

המלצות שהוגשו במסגרת מסמכי האיכות ובמידת הצורך שיחות הגורמים   1.2.2

  40לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימאלי של   עם לקוחות של המציע. םהמקצועיי



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בניקוד האיכות.    100)ארבעים( נקודות מתוך 

ידי המציע, כולם או  -המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לפנות ללקוחות שנרשמו על

חלקם, בהתאם לשיקול דעתה, וכן היא רשאית אך לא חייבת לפנות לאיש הקשר  

שנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט מושא ההמלצה, אף אם פרטיו לא צוינו  

"(. ההחלטה לאלו  הממליץ" –מציע )להלן יכונה בסעיף זה כל אחד מהם בהצעת ה

גורמים לפנות נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמינה. היה והמציע סיפק  

שירותים למזמינה, תובא בחשבון התייחסות/שביעות רצון הגופים כאמור אצל  

כל אדם אחר   המזמינה שומרת על זכותה לקיים שיחת ממליצים גם עםהמזמינה. 

לקוחות של המציע בעבר או  לרבות , אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו של המציע

אף אם לא נמצאו ברשימת הממליצים של המציע, וזאת בהתאם לשיקול   ,בהווה

 . דעתה הבלעדי של המזמינה

- המציע יצרף את פרופיל המציע/החברה שבשליטתו בנוגע לשירותים הניתנים על  1.2.3

דו ככלל, סיווג המציע כקבלן אצל רשם הקבלנים וותק המציע, פירוט לגבי אנשי  י

המפתח של המציע )בעלי תפקידים, מנהלי עבודה(, מספר העובדים, קבלני משנה  

ות נוספים, הגופים  של הספק בתחומים הנדרשים, היקף התקשרויותיו, לקוח

הציבוריים בהם ביצע פרויקטים דומים, תעודות נוספות וכל מידע היכול להיות  

)עשרים( נקודות   20לסעיף זה יינתן ניקוד מקסימאלי של רלוונטי לצורך מכרז זה. 

 בניקוד האיכות.  100מתוך 

 

  :אופן הגשת ההצעות .7

 : ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות .א

מעטפה   .1 "  אחתעל  פומבי  ירשם  למערך    03/21מכרז  בינוי  עבודות  ביצוע 

מסמכי    "איכות  –  ההסעדה כל  יוכנסו:  זו  מעטפה  אל  זיהוי.  סימני  ללא 

על ועמוד  עמוד  בכל  חתומים  כשהם  מורשי  - המכרז  ע"י  ו/או  המציע  ידי 

הנדרשים   האישורים  תאגיד;  הוא  כשהמציע  חותמת  ובצירוף  החתימה, 

שהינו הצעת    12למעט נספח  להוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמך אחר,  

 . 6.3בס"ק   וכתב הכמויות כאמור להלן  המחיר

ביצוע עבודות בינוי למערך    03/21מכרז פומבי  ירשם "   השנייהעל המעטפה   .2

הצעת המחיר    -12" ללא סימני זיהוי, ואליה יוכנס נספח  מחיר  –ההסעדה  

הספק נדרש הן למלא את הצעת המחיר  וכתב הכמויות. לעניין זה יובהר:  

והן להגיש עותק  וכתב הכמויות באמצעות תוכנת "מכרזית" של "בנארית"  

זו, במעטפה כאמור, כאשר עותק זה מהווה הדפסה של    קשיח של הצעה 

אותה ההצעה כפי שמולאה בתוכנת "מכרזית". בכל מקרה בו יתגלה חוסר  

ובין ההצעה   בין ההצעה הכספית שמולאה באמצעות "מכרזית"  התאמה 

בתוכנת   שמולאה  בהצעה  המופיע  יגבר  במעטפה,  שהוגשה  המודפסת 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

)הספק יקבל קישור לתוכנת "מכרזית" לאחר שנרשם והגיע    "."מכרזית

 למסמך זה.(   4לכנס מציעים כמפורט בסעיף 

בתוספת   .ב סופי  סיכום  וכן  מע"מ,  ללא  חדשים  בשקלים  מחירים  למלא  המציע  על 

בחישוב מכפלת    מע"מ. מודגש בזאת, כי במקרה של טעות בחישוב הכללי, דהיינו,

 המחיר הקובע הוא מחיר היחידה.  –הכמות במחיר היחידה 

 כתב הכמויות .ג

להצעתו   .1 לצרף  המציע  כדין  - על  וחתומים  מלאים  עותקים   שניעל  ידו 

פרטי   את  מילא  המציע  בו  כמויות  כתב  של  מלאה(  חותמת   + )חתימה 

בכתב הכמויות יש להציג את המחירים עבור כל אחד מן הסעיפים,  ההצעה.  

 . י שהם מפורטים בכתב הכמויותכפ

דף. .ד כל  בשולי  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המציע  תוכנסנה    על  שלא  הצעות 

 תיפסלנה. -למעטפות המכרז כמפורט לעיל 

, בתיבת המכרזים של  במסירה אישיתמסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על ידי המציע   .ה

סגורות היטב    במעטפות   ,2003'  מס  חדר '  א2, בבניין מנהלה  הרכש  במשרדי המכללה,  

וחלקות, בלא כל כיתוב עליהן וללא סימני זיהוי של המציע, למעט הכיתוב כמפורט  

)להלן:   12:00בשעה    31/1/22. המעטפות תוגשנה לא יאוחר מיום  6.1לעיל בסעיף  

"(. הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון להגשת  להגשת הצעות  האחרון  המועד"

 ועדת המכרזים. ידי - הצעות, תיפסל על הסף על

 אין לשלוח הצעות בדואר.  .ו

קפיטריה  הכוללת את התשריטים ואת ההדמיה של ה ,הועברה מצגתבמהלך סיור המציעים  .5

  הועלתה כן לא  ול  חלק ממסמכי המכרז  אינה מהווהלהמחשה בלבד. המצגת  זאת  ,  שתוקם

 לאתר המכללה.  

הרי    100-  1ג'הפרויקט מתאים לקבלן בסיווג קבלני    אומדןאף שכי    ,הוסברבמהלך הסיור   .6

-  2ג' נדרש סיווג קבלני  הוחלט ש   מאתגריםולוחות זמנים  הפרויקט  מורכבות בביצוע  שנוכח  

100 . 

 נערך סיור בשטח הפרויקט, הוצגו דרכי הגישה ושטחי ההתארגנות של הקבלן.  .7

שמירה  הצורך בלמעט העבודות, ביצוע הובהר כי שטחי הפרויקט יהיו פנויים מקהל במהלך  .8

 על מעבר קהל לחנות הצמודה.

כולו   .9 לבניין  כי  ויש  הוסבר  אש  כיבוי  של  אישור  למטבחאישור  הבריאות  לא    ,משרד  וכי 

 מתוכננים שינויים אשר ישפיעו על אישורים אלו. 

האחד הוא בניית    :סעיפים הדורשים ביצוע בשיטת "תכנון ביצוע"הוסבר כי מתוכננים שני   .10

והשני הנו ביצוע יציאת קו הדלוחין מכיוון הבר לכיוון שוחת    ;ת במה ומדרגותיקונסטרוקצי

 .ובמפרטים  ההסנקה בחוץ. הנ"ל בא לידי ביטוי בכתב הכמויות



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 לגבי חומרי הגמרים. חזי לוי  ניתן הסבר על ידי האדריכל .11


