
 

 
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 12/2016מכרז פומבי מס' 
  ר"במע תכליתי רב מרכז הקמת עבודות ביצוע

 רעות-מכבים-בעיר מודיעין
 הודעה  

 )להלן: "החברה"(  החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ .1
 רב מרכז הקמת מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לצורךמפרסמת שוב ו

 . רעות-מכבים-בעיר מודיעין ר"במע תכליתי

 - תנאי סף  .2
 רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים: 

  (אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדיןאדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי  .1.1

החל  2005-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .1.2
₪  15,000,000בהיקף של לפחות  ,מבני ציבור 3הקמת  בביצוע והשלים, כקבלן ראשי,

 כל אחד; כולל מע"מ 

 4ג' 100-, מסוגהעבודההינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע  .1.1
אישור האי המצאת   בתוקף. למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון לפחות.
   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי  לחברההמציא  .1.1
ומאתים  : מיליוןבמילים) ₪ 1,250,000, ע"ס כנספח ו' למסמכי המכרזהמכרז ומסומן 
לבקשת ועל שם (, שהוצאה על ידי בנק בישראל שקלים חדשים  וחמישים אלף 

 "(.המדד, כשהיא צמודה למדד תשומות הסלילה והגישור )להלן: "המשתתף

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   10.1.17ך ל הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריע

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .1.5
-290לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליאישום לבית משפט, 

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  297
לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393סעיפים 

העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין 
צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

לשם הוכחת עמידתו בתנאי  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 
למסמכי המכרז  1ח'בנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט להמציא זה על המציע 

 .ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

 תנאים כלליים

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

. על המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםהינו  (א)
ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים   אישור תקף על ניהוללהמציא 
, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה .ציבוריים
 . המשתתף

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


 

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

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

 2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ד)
, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת למסמכי המכרז

או זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

     להביא לפסילת המשתתף.

חוק לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי  (ה)
 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)עובדים זרים 

, בשנה שקדמה למועד האחרון 1987 -ז"התשמ לפי חוק שכר מינימום,ו/או 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע   להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  

למסמכי המכרז ואשר מהווה  ח'בנספח כמפורט עובדים זרים תצהיר להמציא 
 . חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

 3012:בשעה  9.1629. -ה ה' ך ביוםותער לאור הפרסום המחודש החברה  .3
למעט למציעים , ,  אשר ההשתתפות בה תהא חובהישיבת הבהרות נוספת

ושמם מופיע במסמכי   29.8.16 ביום אשר נכחו בישיבת ההבהרות הקודמת
 הקודמת. כמי שהשתתף במועד ישיבת ההבהרותברה הח

 . במודיעין 4במשרדי החברה הכלכלית ברח' המעיין ם ישיבת ההברות תתקיי .4

 www.hacal.co.il: הכלכלית החברה באתרניתן לעיין במסמכי המכרז  .5
 פתוחים מכרזים – מכרזים בלינק

במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין  ניתן לרכוש מסמכי המכרז את  .6
-08, פקס  08-9707515/7טל.  71700מודיעין  4עיר העתיד בע"מ, רח' המעיין 

9707516 .  

ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, בעת רכישת מסמכי המכרז   .7
מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת 

 הודעות בעניין המכרז.

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

בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. ₪  5,000מסמכי המכרז ימכרו תמורת  .9
 ום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק המורשה.התשל

על אף האמור בכל הודעה או פרסום שבוצע על ידי החברה עד למועד פרסום  .10
 29.9.16מיום  מועד סגירת המכרז נדחהזה מובהר בזאת למען הסר ספק כי 

 . 15:00עד השעה  10.10.16ליום 

 משה אשכנזי                 
 מנכ"ל החברה הכלכלית                


