
 26/2022הליך תחרותי נוסף מס' בחינה דו שלבית ומכרז פומבי עם 

 קמפוס אמי"ת, כפר בתיה רעננה לביצוע עבודות פיתוח והקמת 

"  580024800נשי אמי"ת, עמותה רשומה שמספרה   .1 בזה  "(המזמינה )להלן:  מקבלנים העומדים    מזמינה 
המפורטים   הסף  המכרזבתנאי  לצורך  הצעות  להציע    ,במסמכי  פיתוחלמזמינה  עבודות  והקמת    ביצוע 

 . "(הפרויקט)להלן: " רעננה   ,בתיה בכפר קמפוס אמי"ת

תחת   https://amit.org.ilבכתובת:  באתר האינטרנט של המזמינה  המכרז הפיק את מסמכי עיין ולניתן ל .2
 "(.  האינטרנט אתר")להלן:   "מכרזים" לשוניתה

כי   .3 הוא  תיובהר  לרבות  נאי להגשת הצעה  המכרז,  המפורטים במסמכי  בתנאי הסף  דמי  תעמידה  שלום 
ימים לפני המועד    14עד    . תשלום דמי ההשתתפות יתאפשרמע"מ()כולל    ₪  5,000בסך של    ההשתתפות

 המכרז. כמפורט במסמכי  לבדב  אמצעות העברה בנקאיתבההצעות כהגדרתו להלן וזאת האחרון להגשת 

המציע   .4 עם  שייחתם  ההתקשרות  והסכם  המכרז  למסכמי  את  הזוכה  יידרש    ,הזוכהבהתאם  להשלים 
ממועד מתן צו להתחלת ביצוע העבודות  חודשים קלנדאריים   26הפרויקט במלואו בתוך תקופת ביצוע של 

 . המכרזוהכל בהתאם למסמכי 

, תחילה יבחנו עמידת המציעים  תשלבי  בחינה דוובחירת הזוכה תיערך באמצעות הליך  בחינת ההצעות   .5
. למזמינה  ההצעות הכספיותו  איכות המציעבחן  תי   ולאחר מכן   המפורטים במסמכי המכרז  סףהבתנאי  

לנהל משא ומתן, לנהל הליך של התמחרות נוסף או  את אחת מן החלופות הבאות:  שמורה הזכות לבצע  
   .המכרזלהכריע על בסיס ההצעות שהוגשו והכל כמפורט במסמכי 

באתר   .6 "  רעננה  ,1ירושלים  בכתובת:    11:00בשעה    20.11.2022ביום  יערך  העבודות  סיור  סיור  )להלן: 
 במכרז. חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות  ההשתתפות בסיור המציעים היניובהר כי  ."(המציעים

  עד   רק באמצעות פניה בכתב  המכרזלהפנות אל המזמינה שאלות הבהרה ביחס למסמכי  רשאים    המציעים .7

 . CampusKfarBatya@amit.org.il"ל הבאה: הדוא כתובתבאמצעות וזאת  12.202230.מיום  לא יאוחר ו

את ההצעות יש  "(.  הגשת ההצעההאחרון ל  מועד)להלן: "   26.1.2023  הינו:  המועד האחרון להגשת הצעות .8
במסמכי   למפורט  בהתאם  בכתובת:  ב  ,המכרזלהגיש  המזמינה  בתיה  1ירושלים  משרדי  כפר    .הרעננ   –, 

 .  בלבד  שובתיאום מרא  14:00  -10:00ג' בין השעות  -בימים א' ויובהר כי הגשת מסמכי המכרז תתאפשר רק  

למסמכי   .9 שינוי  או  עדכון  בל  המכרזכל  המזמינה  של  האינטרנט  באתר  המציעים  יפורסם  ובאחריות  בד, 
 להתעדכן באופן שוטף, ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות, לגבי על שינוי או עדכון כאמור.  

יקבע    מסמכי המכרזבכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות ו/או דו משמעות בין האמור בהודעה זו לבין   .10
 .מסמכי המכרזבהאמור 

, ככל שתבחר לעשות כן מכל  המכרזואף לבטל את    המזמינה רשאית שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה  .11
 . סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי

כוללים במסמכי    מכרז זהמובהר כי המידע בפרסום זה הינו תמציתי. המידע והתנאים המחייבים לגבי   .12
 . של המזמינה בלבד המפורסמים באתר האינטרנט המכרז
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