
 

 מהחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"

 6/2022מכרז פומבי מס' 
 פניה לקבלת הצעות בנושא:

 שדרוג מערכות מים וביוב בישוב בת חפר

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

 בכתובת: –המציעים נדרשים להתעדכן באתר האינטרנט הרלוונטי למזמין 
59997_https://www.hefer.org.il/page  - קבלת דיווחים, עדכונים והבהרות בנוגע  וזאת לשם

 למכרז, לרבות שינויים בתנאי המכרז, במועדים ואף בתנאי הסף, אם יהיו, אשר יחייבו את המציעים!

 להסרת ספק, חלק מתנאי מכרז זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד
 לנשים וגברים כאחד. 

 :לוחות זמנים והנחיות למציעים

 כולל מע"מ, לרבות בגין דמי השתתפות בהליך זה, אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  3,000 -עלות חוברת זו 
 

 .13:00, בשעה  25/4/2022 , ב'יום  -( רשותבטרם הגשת הצעות ) מפגש מציעיםמועד 
 !נא להגיע בזמן  -בת חפר 2רחוב האורן המפגש יתקיים ב

 
מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי -אף היותו רשות, על-ים, עלקיימת חשיבות רבה להגעה לסיור הקבלנ

מתנאי השטח. אולם אין באמור כדי לגרוע מחובת המציע לבקר עצמאית בכל מקום שבו תבוצענה 
 העבודות, במישרין או בעקיפין, וכן לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לו, בטרם הגשת ההצעה במכרז.

 שינויים שונים בנושא מפגש המציעים.  עקב מצב מגפת ה"קורונה" עשויים לחול
 יש לעקוב אחר עדכונים באתר האינטרנט<

 . 12:00עד השעה  4/5/2022 ,ד'יום  - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 .12:00עד השעה  26/5/2022, א'יום  - להגשת ההצעותמועד אחרון 

 , משרד/ה של גב' שרון שרעבי. , קמפוס רופין"ירוק" מתחם יזמות עמק חפר -תיבת המכרזים מיקום 

  .08:30, בשעה 29/5/2022, א'יום  - מועד פתיחת ההצעות
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 תנאי סף להשתתפות במכרז

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: בכלמציע שיעמוד בהליך זה רשאי להשתתף 
 : תחולנה ההגדרות הבאות -לצורכי פרק תנאי הסף 

  -"פרויקט" 
 

אשר  מערכות מים, ביוב, הנחת צנרת ועבודות פיתוח/תשתית נוספות,הקמת פרויקט הכולל  (1)
בוצע עבור "מזמין ציבורי", ואשר בגינו התקבלו תעודת גמר או חשבון סופי מאושר; ניתן להציג 

אף חוזה מתמשך שבמסגרתו בוצעו שלבים/מבנים"/חלקים, ובלבד שהמציע יציג באופן ברור 
 אי הסף ודרישות המכרז. מבנים ספציפיים העונים על מלוא תנ

 
הסכם מתמשך עם מזמין ציבורי לביצוע עבודות תחזוקה של  -"הסכם תחזוקה"  - לחלופין (2)

 מש"ח בשנה 3 -מערכות מים ו/או ביוב שוטפות עבור מזמין ציבורי, בהיקף שנתי שלא יפחת מ

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

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

, שלגביו מתקיימים כל הדרישות תאגיד רשום בישראל כדיןהמציע הינו  -התאגדות  .1.1
 :הבאות המצטברות

 
 שנים לפחות.  5, במתכונת ההתאגדות הנוכחית, תקופה של רציפותב. פעיל א

. בשנתיים שקדמו להגשת ההצעה במכרז, לא נרשמה למציע הערת "עסק חי" בדוחות ב
 הכספיים המבוקרים נכון למועד הגשת ההצעה ולא התעורר חשש לקיומו כ"עסק חי";

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

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

 בסיווג הבא: המציע קבלן הרשום כדין בפנקס רשם הקבלנים  -סיווג קבלני  .1.2
   ומעלה. 3,  בסיווג ב' 260ענף ראשי 

המחזור המציע בעל יכולת כספית לביצוע העבודות, ועומד בדרישות  - מחזור כספי .1.3
 שלהלן: הכספי

  .2021-2019)לפני מע"מ( בכל אחת מהשנים  מלש"ח 3לפחות  של שנתימחזור כספי 
 

 בעל ניסיון מוכח, כנדרש להלן: המציע - של המציע מקצועי מוכחניסיון 

השנים האחרונות למציע ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים )כהגדרתם בהגדרות  5במהלך 
 לעיל(, כדלקמן:

 
 מש"ח לפחות.  8בהיקף של  -. פרויקט אחד לפחות א
 

  או לחלופין;
 
 לכל)לפני מע"מ(  מלש"ח 4בהיקף שלא יפחת מסכום של  -פרויקטים לפחות  2. ב

 פרויקט. 
 



 

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

עבירות לפי ב)למעט  בעבירות פליליות /ולא הורשעומנהליו הבכירים  המציע -הרשעות  .1.4
, אלא אם כן החליטה ועדת המכרזים, ואילך 2016שנת אז מ -התעבורה(  ודתפק

יסוד הממצאים שתדרוש, כי אין בכך כדי למנוע -משיקולים מיוחדים שיירשמו ועל
 מהמציע להגיש הצעה. 

  . נעדר זיקה לעובד המזמין או לחבר דירקטוריון המזמיןהמציע  .1.5

 המציע צירף להצעה ערבות בנקאית, כפוף להוראות המכרז.  -ערבות בנקאית  .1.6
 

 .רכש את מסמכי ההליךהמציע 

 .יש לצרף קבלה ע"ש המציע בלבד .1.1


