
 

    

  11/2022 מס' פומבי מכרז
 חפר בת בישוב נוער מועדון הקמתל קבלניות עבודות ביצוע

 כללי

להסרת ספק, מסמך זה הינו תמציתי בלבד. אין להסתמך עליו בלבד, ויש לעיין היטב בחוברת המכרז 
 , בכתב/י הכמויות, במפרטים ובתכניות. המלאה

 . hacalm@hefer.org.il -לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או להכנת ההצעה למכרז, יש לפנות בדוא"ל ל

 -מזמין של ה האינטרנט באתרבאופן יזום להתעדכן המציעים נדרשים לכל אורך ההליך המכרזי, 

וזאת לשם קבלת דיווחים, עדכונים והבהרות  - https://www.hefer.org.il/page_59997בכתובת: 
בנוגע למכרז, לרבות שינויים בתנאי המכרז, במועדים ואף בתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את 

 המציעים!

 פרויקטשל ה תיאור כללי

מבנים  4 -המורכב מ ש,, הקמת מתחם הנוער החדבתחומי הישוב בת חפר פינוי של מבנים קיימים הריסה ו
  . מגרשבעבודות פיתוח ביצוע וכן  מ"ר + מצללות 480 -של ככולל בשטח  ,קומתיים-חד

מוגן אולם רב תכליתי, חדרי הדרכה, משרד, אזורים רטובים, מטבחון ומרחב הקמת הפרויקט כולל 
 מוסדי.

 לוח זמנים והנחיות למציעים

 כולל מע"מ. ₪ 1,500 –עלות חוברת זו 

 .13:00, בשעה  8.6.22יום ד',  -( רשות) מפגש מציעיםמועד 
 בבת חפר 13באזור רח' חלבלוב  –המפגש יתקיים במגרש הרלוונטי 

  .14:00, עד השעה  20.6.22 ב',  יום – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 
, בדוא"ל: שרון שרעבי: גב' פניות בנושא המכרז ושאלות הבהרהפרטי נציג המזמין לצורך 

hacalm@hefer.org.il  :'8981610-09; טל. 
 .12:00, עד השעה 6.7.22יום ד',  – להגשת ההצעותמועד אחרון 

 (.קמפוס רופין)משרדי כלכלית עמק חפר. בוויז: ירוק יזמות  -תיבת המכרזים מיקום 
 ]המציעים רשאים להשתתף במעמד[ .8:30, בשעה 7.7.22יום ה',  – מועד פתיחת ההצעות

 ₪. 125,000 ערבות בנקאית בסכום של - להצעה )למכרז( סוג וסכום הבטוחה
 .1.11.22 לפחות עד ליום –תוקף הבטוחה 
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 תנאי הסף להגשת הצעות 

 , כמפורט להלן:המצטברים הדרישות והתנאים בכלמציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף 
 

 : תחולנה ההגדרות הבאות -לצורכי פרק תנאי הסף 

 פרויקט שמתקיימים בו כל התנאים הבאים: -"פרויקט" 
 עבודות להקמת מבני/מוסדות ציבור או חינוך עבור מזמין ציבורי;  פרויקט הכולל( 1)
מ"ר  3,000מ"ר לפחות וכן עבודות פיתוח מגרש בשטח של  500( שטח בנוי של המוסד הינו לפחות 2)

 לפחות.
  ;תעודת גמר או חשבון סופיהתקבלו בגינו ( הפרויקט הסתיים, קרי: 2)
 )לא כולל מע"מ(.₪  5,000,000 ם בגובהסכות מלא פחשל הפרויקט  היקפו הכספי (3)

רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או רמ"י ו/או משב"ש ו/או משרד הבטחון ו/או גוף  -" "מזמין ציבורי
 ציבורי משמעותי אחר ו/או מנהלת של מזמין ציבוריכאמור.

 במכרז.   החל מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות -מספר השנים אחורה  -" השנים האחרונות"

o  לגביו מתקיימים כל ש, בישראל כדיןרשום תאגיד או  שותפותאו  יחיד הינו המציע -התאגדות
 הבאות:המצטברות הדרישות 

נכון הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים המבוקרים למציע נרשמה בשנתיים האחרונות לא . א
   מועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי";ל

בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס  הוגשה. נכון למועד הגשת ההצעה, כנגד המציע לא ב
נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על רכושו או חלק ממנו, או להקפאת 

 בעל השלכות דומות.או הליך צו או מינוי כל הליכים או הכרזה על חדלות פירעון, או 

o 100, ענף ראשי 2בסיווג ג'בפנקס רשם הקבלנים  קבלן הרשום כדין המציע . 

o  המציע השנים האחרונות שקדמו להגשת הצעה במכרז,  3במהלך , אשר ניסיון מוכח בעלהמציע
 לפחות )כהגדרתו לעיל(:  פרויקט שהסתיים אחדביצע 

כקבלן משנה של קבלן  ולאשל הקבלן עם מזמין ציבורי,  ישירהיש להציג ניסיון בהתקשרות 
 .ראשי אחר

o  ודתעבירות לפי פקב)למעט  בעבירות פליליות /ולא הורשע ומנהליו הבכירים המציע -הרשעות 
, אלא אם כן החליטה ועדת המכרזים, משיקולים מיוחדים ואילך 2016שנת אז מ -התעבורה( 

 , כי אין בכך כדי למנוע מהמציע להגיש הצעה. שתדרושיסוד הממצאים -שיירשמו ועל

o  המזמיןדירקטוריון חבר לאו המזמין נעדר זיקה לעובד המציע.   

o  בסעיף "לוח זמנים והנחיות כנדרש  ,ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעה  -ערבות בנקאית
  למציע".

o  רכש את מסמכי ההליךהמציע.  
 


