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 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

 פנייה לקבלת הצעות להקמת מאגר מפקחים במסגרת פרויקטי שיפוץ ו/או שימור

אשר  חדשמפקחים להיכלל במאגר מפקחים בזאת  זמינהמ( "החברה")להלן:  חברת עזרה וביצרון בע"מ
 ימור.ממנו ייבחרו על ידי החברה, מעת לעת, למתן שירותי פיקוח בפרויקטי שיפוץ ו/או ש

יובהר כי מפקחים אשר נמצאים במאגר המפקחים של החברה יחויבו להגיש הצעה מטעמם על מנת 
 להיכלל במאגר זה, וכי לא תתאפשר הצטרפות "אוטומטית" למאגר ללא הגשת מענה לפנייה זו.

 מהם.כרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מצוי במסמכי המ עבודות הפיקוחשל  מפורטתיאור 

ממועד  חודשים 12של החברה יירשם במאגר לתקופה של  המפקחיםייבחר להיכלל במאגר אשר  מפקח
כל אחת, וזאת  שנהתקופות נוספות, בנות  בארבעהצטרפותו. החברה תהא רשאית להאריך תקופה זו 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.  

 תנאי סף .1

 :המצטברים  תנאיםכל הות יעמוד בהגשת ההצעבמועד כל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 

 המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום )חברה או שותפות רשומה(. .1.1

המוצע מטעם המציע הינו מהנדס בניין הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או המפקח  .1.2
  הנדסאי בניין.

( שנים בפיקוח הנדסי על 3שלוש )מפקח המוצע מטעם המציע הנו בעל ניסיון של לפחות ה .1.3
 פרויקטי שיפוצים. 

על המפקח המוצע על מנת להיכלל במאגר לצורך ביצוע עבודות שיפוץ הכוללות שימור 
( שנים בפיקוח הנדסי על פרויקטי 3שלוש )בעל ניסיון של לפחות  בנוסףמטעם המציע להיות 

 . שימור

מנהל  הואהנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע  .1.4

 ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

לקבלם ניתן בלא תשלום, וכן מסמכי המכרז תל אביב( ב 9ניתן לעיין במשרדי החברה )ברח' המסגר  .2
 .01.11.2018 -רה, החל מיום חמישי, השם או להורידם מאתר האינטרנט של החב

 .15.11.2018עד ליום  b.co.il-shiran@eשאלות ו/או הבהרות ניתן להעביר למייל שכתובתו :  .3

תיבת המכרזים ל בלבד 14:00ועד  09:00בין השעות  28.11.2018ביום ההצעות יש להגיש את  .4
 במשרדי עזרה ובצרון.  שיפוצי בתיםהנמצאת במחלקת 

בין נוסח המודעה לבין מסמכי  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה .5
 על הוראות מודעה זו. האמור במסמכי המכרז גוברהמכרז, 

 

 בכבוד רב,                            

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ          
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