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מתאריך  02/2022לביצוע עבודות עפר ועבודות חפירה פ' במכרז פרוטוקול סיור קבלנים 
10.4.2022 

 מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש -גרי סניידרמר  נציגי המכללה: 

 ע. מנהל לוגיסטיקה בינוי ורכש -גב' אורטל אלטבה 

 "חב' קידן הנדסה"מנהל פרויקט  -רונן סרוסימר 

 "חב' קידן הנדסה"מפקחת  –ילנה צ'צ'ט גב' 

 

 עבודות עפר וחפירה.עפ"י חוק חובת המכרזים המכללה יצאה למכרז 

ועבודות עפר בשטח המכללה הינו השלב הראשון בפרויקט רחב יותר אשר ביצוע עבודות החפירה 
רב תכליתיים שמטרתן להגדיל ולשפר את מערך המבנים הקיים אצל  במסגרתו יבנו מבניים

 מזמין.ה

 .חודשים שיימנו החל ממועד מסירת הצו והתחלת העבודות 3עד  –תקופת ביצוע העבודות 

 .התחלת ביצוע עבודות כפופה לקבלת היתר כדין מהוועדה המקומית לתכנון ובניה

 לפחות. 3בקבוצה ב'. בסיווג  200-המציע הינו קבלן רשום בענף עפר וחציבה

 רישום סיווג קבלני כנדרש.יש לצרף להצעה העתק אישור 

פרויקטים של  2ועד מועד האחרון להגשת ההצעות המציע השלים לכל הפחות  2014בין השנים 
 ועבודות עפר.עבודות חפירה 

בכל  לא כולל מע"מ 15,000,000לקבלן מחזור עסקי שנתי בתחום עבודות עפר וחציה של לפחות 
 .2018-2020אחת מהשנים 

 .עליהם הצהירשני מכתבי המלצה בהתאם למספר הפרויקטים הקבלן ימציא לפחות 

יש לקרוא היטב את חוברת המכרז, לחתום על כל עמוד, ולהחתים רו"ח ועו"ד במקומות 
 הנדרשים.

ויהיו, ולהגיע כמו כן יש לצרף את כל מסמכים הנדרשים כולל  תשובות לשאלות הבהרה במידה 
 בזמן להגיש את החומר בתיבת המכרזים, מעטפה שלא תגיע בזמן תיפסל.

כל המסמכים ותשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המכרזים של המכללה יש לעקוב 
 ולהתעדכן.

 ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר. על
: מעטפה אחת יהיו כל מעטפות 2מכרז בלבד. בתוך המעטפה יש לשים המעטפה ירשם שם ה

 .מסמכי המכרז למעט הצעת המחיר. במעטפה השנייה יש להכניס רק את הצעת המחיר

 

ציון האיכות יקבע ע"י   יעבור לשלב בדיקת הצעת המחיר. 100מתוך  75לפחות רק מציע שיקבל 
 , ותק, והתרשמות הכוללת ראיון.פרויקטים לפחות בהתאם למפורט במכרז( 2ניסיון )יש להגיש 
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 עבור יום ראיונות. 13.6.22יש לשריין את 

 14:00עד השעה  1.5.22שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד לתאריך 

 (13-23.4)מהלך חופשת הפסח לא יהיה מענה טלפוני או מענה למיילים ב

לשים לב לצרף ערבות בנקאית עם הסכום והתאריך הנדרש, ערבות לא תקינה  –ערבות מכרז 
 עלולה לפסול את ההצעה.

 .Lבמשרד לוגיסטיקה צמוד לבניין  14:00עד השעה  24.5.22להגשת מסמכי המכרז מועד אחרון 

 

העבודות מתבצעות בקמפוס פעיל עם סטודנטים, יכול להיות מצב שהעבודה עלולה להפריע. 
 ולהתאים את הלמידה לסביבת העבודה.המכללה תנסה ככל האפשר לא לשבש את ימי העבודה 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: אורטל אלטבה

 


