מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 2/2017
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] /מכרז מס' 2/2017
פנייה לקבלת הצעות לביצוע שירותי תחזוקה למתקנים ולמערכות של מיזוג אוויר
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך ולטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר] פונה בזה לקבל הצעות עבור
ביצוע שירותי תחזוקה למתקנים ולמערכות של מיזוג אוויר [להלן 'השירותים'] ,כפי שיפורט
להלן ,על פי תנאי מכרז זה ,הסכם ההתקשרות והנספחים.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי הרכש של המכללה בדרך נמיר  149ת"א ,תמורת
תשלום של  ₪ 1,000שלא יוחזר ,החל מיום  24.5.17בימים א-ה בין השעות( 8:00-14:00 :לא
כולל ערבי חג וחגים) .התשלום ייעשה באמצעות טופס רישום להגשת מכרזים בכתובת
.http://www.smkb.ac.il/bidding/submission-tenders-payment
הודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של המכללה שכתובתו:
.http://www.smkb.ac.il/bidding
תנאי הסף למכרז:
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו בכל תנאי הסף הבאים ,במצטבר:








כללי:




המציע הינו בעל ניסיון קודם מוכח במתן שירותי תחזוקה כקבלן עצמאי למזגנים
מפוצלים ולמיני מרכזיים נשוא המכרז (להלן" :המזגנים") ,לשלושה גופים פרטיים ו/או
ציבוריים או יותר בסדר הגודל של המכללה ,ואשר היקף מספר המזגנים של כל אחד
מהגופים אינו נמוך מ 500 -יחידות ,וזאת במהלך  5השנים האחרונות.
המציע מעסיק כעובדיו (במשרה מלאה) לפחות  5טכנאים קבועים בעלי תעודת טכנאי
מיזוג מוסמך ומהנדס חשמל אחד.
המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי בתחום שירותי תחזוקה למזגנים בלבד (לא בגין
מכירת מזגנים ומערכות מיזוג אוויר וציוד נלווה) ,שלא יפחת מ-שני מיליון ₪
(( )2,000,000₪לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו – .2016
המציע ,לרבות כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים בתאגיד המהווה את המציע ,לא
הורשעו בעבירות על חוקי העבודה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז,
ולא נקנסו ע"י מנהל עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו 1985 -
בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעה ,ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני
עבודה.
המציע המציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
( 1976תעודת התאגדות ,רישום כעוסק מורשה של מע"מ ,אישור על ניהול ספרים וניכוי
במקור של מס הכנסה) וכל מסמך נוסף הנדרש ע"פ חוק זה.
המציע רכש את מסמכי המכרז ,הגיש הצעתו למכרז בזמן ובמקום בצירוף ערבות
בנקאית ,ומילא אחר כל תנאי המכרז.
ההתקשרות תהיה לתקופה של  12חודשים ,עם אופציה השמורה למכללה בלבד להארכת
תקופת ההתקשרות בארבע שנים ,באותם תנאים ,בכל פעם בשנה אחת נוספת .סך כל תקופת
ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.
המכללה שומרת על זכות לבקש הצעות משופרות ו/או לנהל משא ומתן ו/או לערוך הליך של
התמחרות בין מציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,כולם או חלקם ,לפי שיקול דעתה.
אשת הקשר למכרז מטעם המכללה היא ורד מרציאנו מנהלת הרכש [טל'  03-6902313פקס'
 03-6996168מייל  .] Vered.Marciano@smkb.ac.ilניתן להפנות שאלות והערות בכתב
בלבד עד לא יאוחר מיום  4.6.17בשעה  .12:00תשובות לשאלות והערות ,ככל שיינתנו,
יפורסמו באתר בלבד עד ליום .6.6.17

הצעה למכרז תוגש בשני עותקים במעטפה סגורה ,עליה יירשם שם המכרז ומספרו בלבד ,ללא
ציון סימן זיהוי של המציע .יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים ביחידת הרכש לא יאוחר
מיום ראשון  15.6.17בשעה .12:00

מכללת סמינר הקיבוצים לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (ע"ר)
מכרז פומבי מס' 2/2017
[מודעה זו מכילה תמצית חלקית של המכרז ,ורק הנוסח המלא של מסמכי המכרז מחייב את
המכללה].
צאלה יפה ,מנכ"ל
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות [ע"ר]

