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קבלת הצעות עבור ל – 39/2019, 38/2019, 37/2019, 36/2019, 35/2019ים: פומבי יםתנאי סף למכרז

 "תכנון, ביצוע והקמת מתקני כושר ומשחק שצ"פים בשכונת גבעת הרקפות בעיר קריית ביאליק"

 

 תנאי סף המציע )התאגיד או העוסק המורשה(: .1

 ;1.9ועד לסעיף  1.1על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר כמפורט בסעיפים 

 בישראל.חברה בע"מ ו/או מאוגד כ עוסק מורשה .1.1

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

 

( שנות המס 3בכל אחת משלוש ) ( מלש"ח3) שלושהמחזור כספי שנתי של לפחות  מחזור כספי: .1.2

 (.2018, 2017, 2016האחרונות )

 . מסמך ח'להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע טופס מאומת ע"י רו"ח כמצוין 

 

  :2014-2018בין השנים  ניסיון .1.3

₪ לא כולל  300,000בהיקף כספי שלא יפחת מ  במגזר הציבורי ( פרויקטים3)  שלושהלפחות 

 למסירה למזמינה.עד  םהקמתם בוצעה בשלמותו המציעביצע אשר מע"מ לכל פרויקט בנפרד, 

 

 מאומת ע"י עו"ד או רו"ח. 2טופס מס' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו 

 

עבור כל אחד מהפרויקטים  10מס'  המלצות בנוסח המצורף בנספח( 3)שלוש לפחות : המלצות .1.4

 .לעיל 8.3המציע בסעיף אשר ציין 

 .10מס'  בנספחבנוסח המצורף להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו המלצות  

 

₪  25,000ערבות בנקאית בלתי חוזרת בגובה של המציע יגיש מסמך מקור של : ערבות הצעה .1.5

 . כולל מע"מ

 .3טופס מס' בנוסח הערבות יהיה תואם במדויק לנוסח המצורף 

 על ידי הבנק הערב. חתום 3טופס מס' להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו 

לנוסח  בהתאםחודשים,  12 -בתוקף לערבות ביצוע ערבות ההצעה תוחלף בערבות ביצוע, 

מגובה הצעת המציע  10% בסך סכום ערבות הביצוע יהיה (.6נספח )המצורף למסמכי המכרז 

   כולל מע"מ.

מערך החשבון הסופי  5%ערבות הביצוע תוחלף בערבות "טיב/בדק" בגמר העבודה בשיעור של 

 כולל מע"מ.

 . 7נספח נוסח ערבות "טיב/בדק" יהא כאמור ב

 

: המציע יגיש אומדן מפורט שנים 10לתקופה של  הצעת מחיר לביצוע תחזוקה שנתית שוטפת .1.6

 לעלויות התחזוקה הנדרשות לצורך שמירה על תקינותם ותפקודם המלא של כלל המתקנים. 
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הצעת מחיר זו תשמש את המזמינה בעת הכנת תקציבי התחזוקה בעיר והיא אף תשוקלל 

 בהתאם למפורט בסעיף ניקוד ההצעה. 

תחזוקה בעצמה בהתאם להוראות הספק ו/או לחלופין המזמינה רשאית לבצע את שירותי ה

 לקבל את הצעת המחיר של המציע ולבצע את שירותי התחזוקה דרכו. 

 

 : המציע יגיש אישור תשלום מחיר מלא של עלות המכרז.אישור רכישת מסמכי המכרז .1.7

 קבלה המעידה על ביצוע התשלום במלואו.\להוכחת תנאי זה יצרף המציע חשבונית מס

 

: המציע יגיש אישור המעיד על השתתפותו המלאה בכנס הקבלנים כפי השתתפות בכנס קבלנים .1.8

 שקבעה המזמינה.

להוכחת תנאי זה יצרף המציע את אישור ההשתתפות בכנס הקבלנים אשר יימסר למציעים 

 בתום הכנס.

 

ציע : מתקני חובה מגדירים את אופי המתחם ועל כן הינם חובה. על המ(MUSTמתקני חובה ) .1.9

 כמפורט במסמכי המכרז. לכלול בהצעתו את כל מתקני החובה ו/או שו"ע 

על גבי מסמך נפרד הנושא את  להוכחת תנאי זה יציין המציע את מתקני החובה ו/או שו"ע להם

 לוגו המציע חתום בחתימה וחותמת המציע. 

 


