
 
 

 
 

 קריית ביאליק בע"מכלכלית החברה ה
  2018/11  מכרז  מס'

  "בעיר קריית ביאליק בניין העירייה בפרויקט"ייעוץ כלכלי עבור  לקבלת הצעות

"( מזמינה בזאת המזמינה)להלן: " קריית ביאליקהפועלת בשם עיריית בע"מ  ביאליקית יקרהחברה הכלכלית   .1

להלן: ) בקריית ביאליק "החדש בניין העירייה "ייעוץ כלכלי בפרויקט מחיר עבור הצעותלהגשת  יועצים

 הסכם ובכפוף לתנאי המכרז.בכמפורט  ("העבודה ו/או השירות ו/או הפרויקט"

י במשרד ו/או  www.bec.co.il באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:  ולהוריד לצפות ניתןבמסמכי המכרז  .2

' המיום החל  09:00-15:00ה ,בין השעות -בא.ת. בקריית ביאליק, בימים א 9שדרות ח"ן  בכתובת:החברה 

08.11.2018. 

  .המזמינהשל  תקשרויותהמכרזים וההועדת  אישור נהטעועם הזוכה במכרז זה,  ההתקשרותמודגש בזאת כי  .3

  המפורטים להלן ובמסמכי המכרז במצטבר, הסף תנאיכל ב העומד מציע רק הצעה להגיש רשאי - תנאי סף .4

לנוסח המלא והמחייב של תנאי הסף יש לעיין במסמכי  -הצעות להגשת האחרון המועד עד הצעתו הגיש ואשר

 .המכרז

 . רואה חשבון ו/או תואר ראשון בכלכלה ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג :שכלהה .4.1

 .מניין השנים נמדד מיום קבלת התעודה מהמוסד האקדמי המוכר ע"י המל"גשנות וותק.  10לפחות : וותק .4.2

( פרויקטים במגזר הציבורי אשר ביצע המציע, 3: פירוט של לפחות שלושה  )2010-2018ניסיון בין השנים  .4.3

בוצע מלש"ח כולל מע"מ לכל פרויקט בנפרד, כאשר לפחות פרויקט אחד  15בהיקף כספי אשר לא יפחת מ 

 .PFIו/או   BOT ,PPPבאחת מהשיטות: 

( ממליצים בציון אמצעי להתקשרות עמם בפרויקטים מעל לחמישה 3) לושהרשימה של לפחות ש: המלצות .4.4

 .( מלש"ח כולל מע"מ15עשר )

, כמפורט 14.11.2018,  רביעיעד ליום  office@bec.co.ilניתן לשלוח באמצעות דוא"ל  שאלות הבהרה .5
 .www.bec.co.ilבמסמכי המכרז ו/או באתר האינטרנט בכתובת: 

מכרז מס'  יצוין כשעל גביה  סגורה במעטפה יוגשטופס ההצעה המלא על כל מצורפיו, חתום בידי המציע  .6

-בימים א ,כלכלית קריית ביאליקהחברה הלתיבת המכרזים של  ,ידנית או באמצעות שליחבמסירה  ,2018/11

 ו/או הגב' ליז ביטון ןויקרן אוחאצל גב'  קריית ביאליקא.ת.  9 ח"ןשדרות כתובת ב 09:00-15:00ה בין השעות 

 שור מסירה(.י)נא לוודא קבלת א

  .מציע שיגיש את הצעתו באמצעות מיופה כוח, יצרף להצעתו ייפוי כוח מאומת כדין ובר תוקף .7

לאחר שתוגש לא תדון בהצעה  המזמינה, 0051:בשעה  201811.19. ,שנייום  -המועד האחרון להגשת ההצעות  .8

 מועד זה.

האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ואינו בא לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז,  .9

אלא להוסיף עליהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי 

 המכרז.

הנמוכה ביותר או כל הצעה הצעה ה אתאינה מתחייבת לקבל , ולא תשלם דמי תיווך או עמלה כלשהי המזמינה .10

מכרז חדש בכל שלב  פרסםו/או ל לשנות את מועדיו, תהיה רשאית לבטל את המכרזהמזמינה . כמו כן, שהיא

 משלבי המכרז מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

המכרז התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, ובכלל זה לא תינתן התחייבות כלשהי למציע אין בעצם פרסום  .11

 לביצוע העבודות נשוא המכרז. עם היועץ שייבחר כלשהו, אלא בהסכם שייחתם על ידי המזמינה

 .למציעים תימסר הודעה בדבר מועד פתיחת תיבת המכרזים .12

    כנען קוואס         

  הפרויקטראש מנהלת         

 מכרז תהודע - מסמך א'
 

http://www.bec.co.il/

