
 

 עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

 יפו- ברחבי העיר תל אביבץ של מבנים שונים בניה ושיפולביצוע עבודות  1100מס' מסגרת מכרז 

לביצוע  להשתתף במכרז מסגרת בזאת קבלנים  זמינהמ(  "החברה")להלן:  חברת עזרה וביצרון בע"מ

בנייה   שונים  שיפוץ  ו/אועבודות  מבנים  אביב  של  תל  העיר  ביצוע    .יפו-ברחבי  ותנאי  המכרז  תנאי 

 העבודות מפורטים במסמכי המכרז.

עד  ה'    –, בימים א'  b.co.il-anath@e שכתובתו:  לדוא"ל  לחברה בשאלות הבהרה  לפנות בכתב  ניתן  

 . 12:00בשעה  29/7/2021וזאת עד ליום 

 להכללת מציע ברשימת המציעים במכרז   סף תנאי .1

הצעה   להגיש  אשר  רשאי  גוף  או  אדם  בכל  יעמוד  ההצעות  להגשת  הבמועד  המצטברים     תנאיםכל 

 :  להלןש

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

אית,  הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנהמציע   .1.2
לפחות, ואשר רשום תחת סיווג    1ג'בסיווג    100  בענף ראשיותקנותיו( המורשה    1969  –התשכ"ט  

 זה לפחות למשך שנה לפני מועד הגשת ההצעה.

( עבודות בניה ו/או שיפוץ של מבני ציבור,  5המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע חמש ) .1.3
מכ  נפרד,  )באתר  נפרדים  פרויקטים  חמישה  מהן  במסגרת  אחת  כל  אשר  נפרד(,  הסכם  ח 

 , ואשר עומדות בדרישות הבאות:  01.01.2016  -הסתיימה לאחר ה

 מיליון ש"ח )כל אחת(.  (2שני )  של  מכספי נומינאלי לפני מע"  ףעבודות היו בהיקשלוש   .1.3.1

(  3.5שלושה וחצי )בהיקף כספי נומינאלי לפני מע"מ של  שתי העבודות הנוספות היו   .1.3.2
 . אחת(מיליון ₪ )כל  

 לפחות עבודה אחת בוצעה באזור אורבני צפוץ.   .1.3.3

,  2017  בכל אחת מן השניםכספי שנובע מביצוע עבודות בנייה ו/או שיפוץ,  המציע הנו בעל מחזור   .1.4
 ( מיליון ₪ )לפני מע"מ( לפחות. 25, בהיקף של עשרים וחמישה )2019 –ו   2018

מנהל ספרי    הואהמעיד, כי    בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  הנו בעל אישורהמציע   .1.5
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. צרף להצעתו ערבות  ע המצי .1.6

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .1.7

חרים, בכל תנאי הסף, ובכל  ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם א  להסרת
תנאי המכרז, ולא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות    שאר

שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות וכיוצ"ב, למעט אם  

 בתנאי הסף. צוין במפורש אחרת

סיבות תקציביות ו/או  מ  , בין היתר,מצם את היקף המכרזלבטל או להרחיב או לצ   תרשאי החברה   .2

 . ו/או לפצל את העבודה למספר קבלנים מנהליות ו/או ארגוניות

, וכן www.e-b.co.ilתשלום( במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת  בלא  )ניתן לעיין   .3
₪ כולל    900סך של  תל אביב(, תמורת    9במשרדי החברה )ברח' המסגר   את המסמכיםניתן לרכוש  
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בכפוף לבירור ותיאום מראש      15/7/2021 -מע"מ כחוק שלא יוחזרו בשום מקרה, והכל החל מיום 

 .03-7910332ן בטלפו 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט   .4

   שיתקבלו במשרדי החברה.של החברה, אלא אך ורק על גבי מסמכים 

  לתיבת המכרזים   בלבד  12:00  שעהעד ל  09:00משעה    10.8.2021ביום    ההצעות יש להגיש ביום את   .5

 .  החברהבמשרדי  הנמצאת במחלקת הביצוע 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי   .6

 ל הוראות מודעה זו.ע  גוברהמכרז האמור במסמכי , המכרז

 

 בכבוד רב,           

 

ובצרון   עזרה 
 חברה לשכון בע"מ  

        

 


