
 
 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ
 1/2019' מס  קורא קול

בתחום הבניה ו/או התשתיות על   על-פנייה לקבלת הצעות לשירותי פיקוח
 פרויקטים המבוצעים על ידי החברה

 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לצורך 
 מהנדסתו מנכ"לית החברה של להוראות בהתאם, שיבחר המפקח ידי על יבוצעו אשר פיקוח

 מטעם מפקח לשמש – יידרש שיבחר המפקח. החברה ידי על המבוצעים פרויקטים על החברה
, החברה דעת שיקול פי על המציע על יוטלו אשר, והבנייה פיתוח, התשתית עבודות על החברה

 ההתקשרות והסכם פנייה זו מסמכי בהוראות כמפורט רעות מכבים רעות מכבים מודיעין בעיר
 "(;העבודות/העבודה: "להלן)

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות. ההתקשרות עם  ןיא
התקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר הזוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 . החברה הכלכליתף לאישור ההצעה  על ידי ופכוב

 אותוהחודשי עבור מפקח בודד הינו על התשלום ההתקשרות מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
ההתקשרות אשר על פי הסכם  עבור ביצוע העבודותהצעתו תתקבל תשלם החברה למציע ש

 שעות עבודה חודשיות . 100יוגבל עד ל 

 תנאי סף

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות רק מציעים אשר עונים על ר

ות, הרשומה כדין חברה או שותפ)אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד  (א)
בישראל(. ובלבד והתאגיד יגדיר בשלב הגשת ההצעה מי מטעמה מיועד לאייש את תפקיד 

   . תיפסל -צעה שלא תוגש כאמור ה)להלן:"המציע"(.  המפקח נשוא פניה זו

יש את  מיועד לאייש את תפקיד המפקח נשוא פניה זול -במקרה והמציע הינו תאגיד  -למציע או  (ב)
 המפורטים להלן:הכישורים 

 בניהול פרויקטים בניה ופיתוח.סיון ינ (א)

 ו/או "בינרית". "רמדור"ו/או  "דקל",ו/או  שליטה בישומיי מחשב, (ב)

 עבודה ולו"ז.  בבניית תוכניתניסיון  (ג)

 ניסיון בניהול בקרה ותקציב. (ד)

 בעבודה עם קבלנים וחברות ניהול פרויקט ומתכננים.ניסיון  (ה)

 .בעל תעודת הנדסאי בתוקף (ו)

בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או המיועד לאיוש תפקיד המפקח מטעם התאגיד המשפטי  מובהר (ז)
 ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  המגיש את ההצעה בלבד

הפרויקטים בהם עבד כמפקח או כמנהל פרויקט, תכולת העבודות,  על המציע לצרף הצהרה ובה מפורטים
   שמו המלא של מזמין העבודה טלפון וכתובת לצורך יצירת קשר.השנים בהם עבד וכן את 



 
 

 

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

לא הורשע  מיועד לאייש את תפקיד המפקח נשוא פניה זווהאזי התאגיד  –במקרה והמציע הינו תאגיד  -או המציע  (ג)
פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלילא הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטבעבר על ידי בית מ

-383)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  393

 צוו/או נגד מנהל ממנהליו בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
שם הוכחת עמידתו בתנאי זה על ל. 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

 כנספח ב' לפניה זו תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט המציע להמציא 

 

 תנאים כלליים

 : בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן (ד)

. על המציע להמציא מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםהינו  (א)
  ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.  ניהולאישור תקף על 

  אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)

 .המציא אישור על ניכוי מס במקור (ג)

 אופן הגשת ההצעה :   .2

להדפיס את  /http://hacal.co.il להיכנס לאתר החברה הכלכלית בכתובת:  על המציע (א)
 עליהם.לחתום  מסמכי פניה זו

את הפרטים   על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז (ב)
    הבאים:

 הסכום החודשי למפקח בודד בגין מתן שירותי פיקוח . (א)

 או שמות החותמים בשם המציע. שמו המלא (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

 ן בה כלל.   שלא לדו חברה הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה (ג)

במעטפה  "( ההצעהלהגיש את מסמכי הצעתם )להלן: " המעוניינים להגיש הצעתם לפניה זו על  (ד)
החברה  במשרדי  15:00בשעה  15.7.19 -שני, ה , לא יאוחר מיוםבמסירה אישית, סגורה אחת

 .מודיעין מכבים רעות  בעיר  -1קומה  2בניין ליגד  4מעיין שברח' ה

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  (ה)
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או 

 שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל. 

 
 

 מיכל ענבר פרפרי         
 החברה הכלכלית יתמנכ"ל         

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

