
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה  03/21מכרז פומבי מס' 

 

"(  המכללה" ו/או "המזמינה )להלן: "צ(  "ש מקס שטרן בע"מ )חל"המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע 

ביצוע עבודות בינוי למערך ההסעדה במכללה    –   03/21  ' מעוניינת לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס

"(, הכל על פי תנאי מסמך זה ומסמכי המכרז האחרים, על כלל הנספחים המצורפים  המכרז)להלן: "

 "(. המכרז  מסמכי)להלן: "

 

במכרז רשאים להשתתף רק מציעים שימלאו אחר כל התנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף, כמפורט 

 . במסמכי המכרז

משלוח  באמצעות    ,מכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזיםב השוקל השתתפות    ספק כל  

  לרבות מסירת   6423434-04  למספר הטלפון  פקס באמצעות  או       shiritc@yvc.ac.ilלכתובת  מיילאי

כאמור,    ירשםמציע שלא י  .(תקשרות עמודרכי ה,  מטעמו לצורך המכרז  שם הנציג  מו,פרטים אודותיו )ש

כל טענה בדבר אי )ככל שאכן  קבלת עדכונים  -יהיה מנוע מהעלאת  שיימסרו במהלך ההליך המכרזי 

לפרטים    תשובות כאלה.  נהמסרתיהבהרה ביחס למכרז, ככל שלשאלות  תשובות  קבלת  -איו/או  ימסרו(  

או באמצעות משלוח אימייל לפי    04-6423523נוספים ניתן לפנות למזכירות מחלקת מכרזים בטלפון  

 .  הכתובת המצוינת לעיל

כל    .11פי המפורט בנספח  -עלהכל  עבודות בינוי בהתאם לתוכניות, לדרישות ולמפרטים,  המכרז כולל  

בניי  נהבוצע תהעבודות   ביניהם מפרט כללי לעבודות  בהוצאת הועדה    ה בהתאם למפרטים הטכניים, 

"( )גם אם  הכללי   המפרטלסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם )להלן: "  תמשרדי- הבין

על   מקרה  בכל  גוברים  אשר  )המשלימים(,  המיוחדים  והמפרטים  המכרז(  למסמכי  מצורפים  אינם 

 המפרט הכללי, וכפי שמצוין בחוזה )מסמך ד'(.  

 

 .    www.yvc.ac.ilרז המפורסמים באתר המכללה בכתובת  יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכ

, למציעים העומדים  בחינת שלב האיכות בו ייבחנו כל הפרמטרים  האחדהמכרז יערך בשני שלבים,  

, בחינת המחיר  השני.  כמפורט במסמכי המכרזהמצוינים באמות המידה לבחינת ההצעה    בתנאי הסף,

 המוצע.  

המכרז   במסמכי  לעיין  המכללה  ולהורידם  ניתן  של  האינטרנט  או    https://www.yvc.ac.ilבאתר 

 ו/או קבלת מסמכי המכרז  לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון

 .04-6423523בטלפון 

 

mailto:shiritc@yvc.ac.il
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http://www.yvc.ac.il/5310.html
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 להדגיש, מסמכי המכרז כוללים ארבעה חלקים שונים: 

 ך זה על כלל המסמכים והנספחים המופיעים בו. מסמ – 1חלק 

   (.11)נספח של המכרז טכניים המפרטים  הדרישות המקצועיות וה   – 2חלק 

 (. 14כניות ותשריטים )נספח  ות  – 3חלק 

 כתב כמויות.  – 4חלק 

בתאריך   רביעי  ביום  ייערך  מציעים  מציעים")להלן:    11:30בשעה:    22/12/21כנס  סיור  "  או"  כנס 

  המציעים   בכנס  השתתפות  .2305ב' חדר ישיבות מס'    2בנין מנהלה  :  מקום ההתכנסות  (. "קבלנים

למכללה מותנית בהצגת תו ירוק  שימו לב כי הכניסה    .זה  למכרז   הסף   מתנאי  חלק   ומהווה  חובה   הינה

  או תוצאות בדיקה שלילית בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הכנס.

 

 . 29/12/21שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד תאריך 

  במשרדי המכללה,  , בתיבת המכרזים של  במסירה אישיתמסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על ידי המציע  

וחלקות, בלא כל כיתוב עליהן וללא    סגורות היטב  במעטפות  ,2003'  מס  חדר'  א2, בבניין מנהלה  הרכש

המעטפות תוגשנה לא יאוחר מיום    .6.1בסעיף  הכיתוב כמפורט לעיל  למעט    ,סימני זיהוי של המציע

הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון    ."(להגשת הצעות  האחרון המועד: ")להלן   12:00בשעה   31/1/22

 . ידי ועדת המכרזים-על להגשת הצעות, תיפסל על הסף

 

 

 
 מכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ(ה

 


