
 
 

 

 רעות-מכבים-מודיעין ר"במע קרקעי תת חניון הקמת 610/201'  מס פומבי מכרז

 תנאי סף

 

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

הצעה שלא תוגש אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  1.3
 .   תיפסל -כאמור 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת  (א)
התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של מנהליה 

 כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת  משתתפת (ב)
התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואשור של 
עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות 

 השותפות.   

ח של התאגיד "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

 1  החל בביצוע והשלים, כקבלן ראשי, 3009-3036 )כולל(, ינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השניםה 1.3
 מ"ר ולפחות אחד מהם כולל מערכת חניון חכמה.  35,000חניונים תת קרקעיים  שסך שטחם במצטבר הינו 

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.   

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב ומנתהצהרה המס (1
העבודות שבוצעו בם, סך שטח החניון/נים, שם/שמות הפרויקטים ומקומם, עלותם כולל מע"מ, 

תאריך חתימת החוזה, תאריך צו התחלת עבודה, תאריך סיום, שמו המלא של מזמין העבודה, 
 וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.   המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון 

 להסכם . 3המלצות מגופים, עליהם  הצהיר בנספח ב' 3לפחות   (2

 : 1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (3

  3/3/3009מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

אישור במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע, יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, 
 , וגודל החניון , על הרכב העבודותכון למועד פרסום המכרז, מעת המזמיןנעדכני, 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה
 . 3/3/3009 לפני

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  סופיים מאושריםחשבונות   (ב)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 



 
 

 

 אישור המזמין לסיום העבודה (ג)

מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסודר 
 בהתאם למפורט להלן:

חוברת/תיקייה  1אחד מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי  (1)
 למסמכי המכרז.  1המסומן כנספח ב'

' להסכם ומהווה חלק 1המכרז והמסומנת כנספח ב' הטבלה )המצורפת למסמכי (2)
לבתי נפרד ממסכי המכרז( המפנה לעמודים הרלבנטיים מהם מוכיח המציע כי 

 אכן עומד בתנאי הסף.  

'( לעיל, ולמספר ד-א) לצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק (3)
 כל דף מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.האסמכתאות כאמור לעיללמען הסר כל ספק, כי אי המצאת 

. למען הסר כל ספק, על  4-ג' 300הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוג  1.1
 המציע לצרף רישיון בתוקף.  אי המצאת באישור כאמור, תביא לפסילת המשתתף.  

בגין עבירה לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ 1.4
)להלן:  3977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 390-397פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   שנושאה פיסקלי

לחוק העונשין  418עד  434לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  181-191"חוק העונשין"(, או לפי סעיפים 
)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 

. 3003-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו הוצא כנגדו 
למסמכי המכרז  3ז'כמפורט בנספח  תצהיר בדבר העדר הרשעותלשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 

 .חלק בלתי נפרד הימנו לפיו ואשר מהווה

המציא לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח ו'  1.5
וחצי  שקלים חדשים (, שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת  מיליון)במילים: ₪  3,500,000למסמכי המכרז, ע"ס 

 הבנייה )להלן: "המדד"(.ועל שם המשתתף, כשהיא צמודה למדד תשומות 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   11.10.2016על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

כל  לא תתקבל. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית  חלופה לערבות הבנקאית,

 כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת הצעת  -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב  (ב)
 המשתתף. 

צאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הו (ג)
 על המציע בלבד.

.  6.3הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה בהודעה  על  1.6מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 

 ת מועד הגשת המכרז.דחיי

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


 
 

 

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות למכרז או החודשים מהמועד  1-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 
 מאוחר מבין מועדים אלו.   הממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות בנקאית עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  רבותע (ו)
 לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות לתקופה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -שתיקבע על

הערבות  ירעוןפלקבל ותוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש  א האריך מציע אתל (ח)
 נוספים. עדיםסוזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

 תנאים כלליים

 בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:  1.6

  אישור תקף על ניהול. על המציע להמציא ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים הינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.

 להביא לפסילת המשתתף. 

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה  אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
 תתף. להביא לפסילת המש

המציא אישור על ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת   (ג)
 המשתתף.   

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  (ד)
צי ו/או הסדר קיבוצי ו/או להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבו

 למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.   צו הרחבה.

איסור )חוק עובדים זרים לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי  (ה)
, 3987 -ז"התשמ ום,לפי חוק שכר מינימו/או  3993 -א"התשנ( העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע 
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  3ז'כמפורט בנספח  זכויות עובדיםתצהיר בדבר להמציא 

 . הימנו לפיו

הפרויקט מטעם הקבלן המיועד לנהל את פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל   (ו)
ביצוע העבודות. למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט המיועד, עלולה 

 להביא לפסילת המשתתף.

על ידי הקבלן לבצע  המיועדים המשנה קבלני בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת (ז)
למען הסר ספק, אי המצאת אישור, עלולה להביא לפסילת  .מיומנות ם נדרשתאת עבודות שלגביה בפועל

 המשתתף.  

 

 


