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 תכנון שלד מבנה בפרויקט מבנה בניין עירייה, חניון תת"ק וכיכר עירונית קריית ביאליק – 09/2019תנאי סף למכרז פומבי 

 ;8.10ועד לסעיף  8.1על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר כמפורט בסעיפים 

 בישראל.חברה בע"מ ו/או מאוגד כ עוסק מורשה .1

 להוכחת תנאי זה יגיש המציע תעודת עוסק מורשה ו/או התאגדות.

 

  מחזור כספי: .2

( שנות המס האחרונות 3( מלש"ח  לא כולל מע"מ בכל אחת משלוש )1מחזור כספי שנתי של לפחות מיליון ) 2.1

 )כולל(. 2018 – 2016

 1בטופס מס' כמצוין  רו"ח טופס מאומת ע"ייצרף המציע  להוכחת עמידה בתנאי זה

 .מול רשויות המס ומשלם את מסיו על פי חוקוחובותיו המציע מקיים את כל התחייבויותיו   2.2

 1בטופס מס' כמצוין  רו"ח טופס מאומת ע"ייצרף המציע  להוכחת עמידה בתנאי זה

 א נרשמה למציע "הערת עסק חי" וניהול החשבונאי תקין.ל  2.3

 . 1בטופס מס' כמצוין  רו"ח טופס מאומת ע"ייצרף המציע  להוכחת עמידה בתנאי זה

 

 . 12בסעיף מס' : התחייבות למתן שירותי תכנון וייעוץ בהתאם למפורט בטבלה העסקת מתכננים ויועצים .3

 ע"י עו"ד או רו"ח.  מאומת 2טופס מס' על להוכחת עמידה בתנאי סף זה יחתום המציע            

 :(1)המציע השכלה של .4

בוגר מוסד אקדמי ישראלי המוכר ע"י המל"ג במסלול  מבניםבפנקס האדריכלים במדור  רשוימהנדס אזרחי 

 )קונסטרוקציה(. "הנדסת מבנים" 

ורישיון בהנדסה אזרחית במדור מבנים  תעודת תואר ראשון (1)להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע

 . בתוקף

 

 :וותק .5

 שנים בתכנון מבנים )תכנון שלד וקונסטרוקציה(. 10למציע וותק של לפחות 

מניין השנים נמדד החל ממועד קבלת הרישיון לעסוק בתכנון קונסטרוקציה למבנים כאמור בתקנות משרד 

 העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וכן בתקנות משרד הכלכלה ורשם המהנדסים והאדריכלים.

 בתוקף של רישיון מהנדס מבנים.  להוכחת עמידה בתנאי סף זה יגיש המציע העתק

 

  )כולל(;                    2003-2018בין השנים  ניסיון .6

בהתאם לתנאים  עד לשלב האכלוס הושלמההקמתם אשר ו, (1)המציע תכנן( פרויקטים אשר 3) שלושהלפחות 

 המפורטים להלן במצטבר:

 .מ"ר 3,000שטח של כל פרויקט בנפרד לא יפחת מ  6.1

 קרקעית אחת לפחות מתחת לפני קרקע טבעיים. -מבנה אחד לפחות הכולל קומה תת 6.2

 המצורף בזה מאומת ע"י עו"ד או רו"ח. 3טופס מס' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את        

 

 
 מטעם המציע.  שמוצע לתכנן את הפרויקטהמהנדס הראשי : במקרה והמציע חברה (1)*** 
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עבור כל אחד מהפרויקטים אשר ציין המציע  4המלצות בנוסח המצורף בטופס מס' ( 3)שלוש לפחות : המלצות .7

 לעיל. 8.6בסעיף 

 .4בטופס מס' בנוסח המצורף להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו המלצות  

 

כולל מע"מ בתוקף עד ₪   10,000ערבות בנקאית בלתי חוזרת על סך : המציע  יצרף להצעתו ערבות להצעה .8

 .5בטופס מס' . נוסח הערבות יהיה תואם במדויק לנוסח המצורף 30.7.2019לתאריך 

 על ידי המציע בלבד. חתום 6טופס מס' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו   

 

 REVIT; התחייבות לביצוע עבודות תכנון שלד המבנה )קונסטרוקציה( בתוכנת REVITעבודה בתוכנת  .9

 ומאומת ע"י עו"ד ו/או רו"ח.  7בחתימה על הצהרה בנוסח המצורף בטופס מס' 

 .7טופס מס' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו 

 

 ;  חובת השתתפות בכנס המציעים .10

 .11:00בשעה  07.03.2019, חמישייתקיים ביום  1מס' כנס מציעים 

 .11:00בשעה  11.03.2019, שנייתקיים ביום  2מס' כנס מציעים 

בין שני בלפחות אחד מהשתתפות , קריית ביאליק 9במשרדי החכ"ל בכתובת שד' ח"ן כינוס המציעים יתקיים 

הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעה במכרז. מציע אשר ישתתף בכנס יקבל מסמך "אישור  הכנסים

 השתתפות" ויצרפו להצעתו. 

 

 

 בברכה,

 כנען קוואס

 מנהל פרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


