
 
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 20195/'  מס  פומבי מכרז

  מורשת בשכונת קרקעי תת חניון להקמת
 

 הודעה על תיקון תנאי סף
 

מודיעה בזאת, על תיקון תנאי הסף של המכרז החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 
 שבכותרת, כך שתנאי הסף החדשים מפורטים להלן: 

 תנאי סף  .1

 רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים
 הבאים: 

אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין  (א)
 בישראל(. 

 לפחות, 4-ג' 001מסוג  ותהעבודהינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע  (ב)
   בתוקף. למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון  .לפחות 2ג'  200 -ו

החל בביצוע  2010-2018 )כולל(, המעוגן באסמכתאות כי בין השניםהינו בעל ניסיון מוכח  (ג)
 הינושסך שטחם במצטבר קומתיים, -תת קרקעיים, דו חניונים 5עד  והשלים, כקבלן ראשי,

 לפחות. מ"ר 8,000

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את 
 ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.   

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז המציא לחברה  (ד)
(,  שקלים חדשים מיליון במילים:) ₪ 1,000,000 , ע"ס כנספח ו' למסמכי המכרזומסומן 

 עמוד בתוקפה עד לתאריךאשר ת לבקשת ועל שם המשתתףשהוצאה על ידי בנק בישראל 
 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   15.11.19

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום  (ה)
)עבירות  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414רות גניבה(, או לפי סעיפים העונשין )עבי

ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
חוק מניעת הטרדה הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

   .2001-, התשס"במאיימת

מכרז מפורטים בחוברת התנאים להוכחתם  הפורטים לעיל, ו/או ההמהסף  קבלן שלא יעמוד בתנאי
 הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בוועדת המכרזים. 

בלינק  www.hacal.co.ilתנאי הסף מפורסמים באתר החברה הכלכלית: חוברת המכרז ובה  .2
 .מכרזים פתוחים –מכרזים 

ימכרו במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח ו ,  16.7.19   יופיעו במלואם באתר מיום מסמכי המכרז .3
החל  08-9707516, פקס  08-9707515/7טל.  71700מודיעין  4עיר העתיד בע"מ, רח' המעיין   מודיעין

 . 16.7.19  מיום

ופקס וכן בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון  .4
 את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

 . 16:00 – 8:30ה' בין השעות  –משרדי החברה הכלכלית פתוחים בימים א'  .5

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.hacal.co.il/


 
 

 

התשלום יבוצע בשיק  בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. ₪  5,000 מסמכי המכרז ימכרו תמורת .6
 בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק המורשה.

  לא תתקיים ישיבת הבהרות. .7

קבלנים אשר ירכשו את מסמכי המכרז אחרי מועד פרסום הודעה זו, יהיו פטורים מישיבות  .8
 ההבהרות הראשונה והשנייה.

, ויחייבו ר החברהבאת 28.7.19פרוטוקולים של ישיבות ההבהרות הראשונה והשנייה, יופיעו מיום  .9
 את כל המגישים.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות וכל המסמכים הנדרשים וכן הערבות יש להניח בתיבת ההצעות,  .10
 2בניין ליגד ,4רחוב המעיין במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ, בכתובת 

 . 16:00 – 8:30בין השעות   24.7.19  -החל מיום מודיעין

 15:00בשעה  15.8.19 המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום .11

וקיימת סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי המכרז  מובהר למען הסר ספק כי במידה .12
 מפורטים בחוברת המכרז, גוברים התנאים המפורטים בחוברת המכרז. 

 
 

 מיכל ענבר פרפרי         
 החברה הכלכלית יתמנכ"ל         

 
 
 


