
            

 
 

 

 בזאת הצעותלקבל  תמבקש עיריית קרית גת
 כרמי גת -קרית גת צפון ב 04ו  03 מיםעבודות פיתוח שלב א' עבור מתחלביצוע 

  7120/19 מס' /חוזהמכרז
 

 להלן פרטי המכרז 

 

 .כרז, הכל כמפורט במסמכי המקבלת צו התחלת עבודהממועד חודשים  12 - 4 ט עדתקופה מרבית להשלמת הפרויק : זמן ביצוע.1

  :מציעים העונים לתנאי הסף הבאיםרשאים להשתתף במכרז רק .2

 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין. .2.1

 5' גג בסיוו )להלן: "החוק"( ותקנותיו 1969 -ים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנ .2.2
 .כבישים, תשתיות ופיתוח (200ענף ראשי )

קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות  .2.2
 .)סווג כוכבית( לקבלנים, לסיווג האמור לעיל

 יטת רגל.נכסים ו/או פירוק ו/או פשנמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס  למציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו .2.4

מלש"ח בכל אחת  90ולא פחות מ  )לא כולל מע"מ(מלש"ח  120הוא לפחות  2014-2016המציע בין השנים  של הממוצע שנתיהכספי המחזור ה .2.5
 .מהשנים האמורות

סתיים פרויקט אחד לפחות שהאו פרויקטים של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה, בהתאם לחלופות הבאות:  המציע ביצע  פרוייקט .2.6
שני פרויקטים לפחות שהסתיימו   -מלש"ח לפרויקט )לא כולל מע"מ(; או לחלופין  80, בהיקף כספי של לא פחות מ 2015-2017במהלך השנים 
לעניין תנאי סף זה, מועד סיום כל  מלש"ח לכל אחד מהפרויקטים )לא כולל מע"מ(. 50, בהיקף כספי של לא פחות מ 2015-2017במהלך השנים 

 הפרויקטים הינו מועד קבלת תעודת גמר או חשבון סופי מאושר על ידי הפיקוח.אחד מ
 

 :2014-2016בשנים  והמציע עומד באחת מבין שתי הדרישות הבאות לעניין תזרים המזומנים בדוחות הכספיים המבוקרים של .2.7

  תאם לדו"חות הכספיים , בה2014-2016הממוצע  המשוקלל של תזרים המזומנים של המציע, מפעילותו השוטפת בשנים
 .מפורט במסמכי המכרז()אופן חישוב הממוצע המשוקלל  המבוקרים לשנים אלה, הינו חיובי או שווה לאפס

 )או(

  בהתאם 2016היחס בין הממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים המשוקלל )בערכו המוחלט( לבין ההון העצמי של המציע לשנת ,
)אופן החישוב מפורט במסמכי  )שלושים ושלושה אחוזים( 22% -האמורה הינו נמוך מ לדו"ח הכספי המבוקר של המציע לשנה

 . המכרז(
 .לפחות ₪()חמישה עשר מיליון ₪  15,000,000הוא  2016ההון העצמי של המציע על פי הדו"חות הכספיים המבוקרים שלו לשנת  .2.8

 .ISO 9001:2008או לחילופין לתקן  ISO 9001:2015בעל הסמכה לתקן  .2.9

 )להלן: "חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"(, כדלקמן: 1976 -ק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"וציע עומד בדרישות לפי חוהמ .2.10

  בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך
 .1975 -מוסף, התשל"ו

  שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי בעל אישור תקף מפקיד
 .1975 - התשל"ו ,חוק מס ערך מוסף

 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 2המציע עומד בדרישות סעיף  .2.11

 ( מלש"ח.ארבעה וחצי) 4.5סכום של ב ת קיום ההצעהלהבטח ערבות בנקאית המציע המציא .2.12

 המציע השתתף במפגש ובסיור מציעים. .2.12

 המציע שילם דמי השתתפות במכרז. .2.14

 מהווים תנאי להשתתפות במכרז.התנאים המפורטים במסמכי המכרז היתר המציע עומד בכל  .2.15

 

 על הסף. הצעה כזו תפסלסורה ההשתתפות לבעל זכויות במתחם. אבמכרז זה  לתשומת לבכם:.2

 מסמכי המכרז: ורכישת עיון .4
ה', בין -, בימים א'4קניון לב העיר קומה  1ככר פז , (העירייה")להלן: " עיריית קרית גת לשכת מזכיריין ולרכוש את מסמכי המכרז בניתן לע
 כולל מע"מ. ₪ 5,000, רכישת המסמכים תמורת סך של 7450968-08. טלפון לתאום 18/2001/10 בלבד, החל מיום 0041:עד  10:00השעות 

 עיריית קרית גת.התשלום יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת 
 

  להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז:.5

בדואר , בלבד 0041:עד השעה ו 8/20101/24 עד ליוםבאמצעות חברת א. אפשטיין ובניו בע"מ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין  .5.1

  .( 6900520-08 פקס: | 6900550-08 | טל: 2496242-052 נייד:) אביטל עזראלידי   avitale@epstein.co.i וני בכתובת אלקטר

 .תב יחייבו את העירייהשובות אשר יינתנו בכוהן יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ומסמכי המכרז. רק ת 18/1/028תשובות לשאלות יינתנו עד ליום  .5.2

הפיקוח באתר כרמי גת )"כרמי גת אתר מינהלת  במשרדי. המפגש יתקיים 02:01בשעה  2018/01/10 ביוםמציעים יתקיים  וסיור מפגש .5.2

  .חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרזובסיור המציעים הינה  ההשתתפות במפגש. (wazeהפרויקט" ב 

 ., ירושלים7ה קומ)בניין בזק(,  15ברח' הצבי  מקרקעי ישראלי רשות מיועדת למכרז הנדון במשרדאת ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים ה .5.4

 .שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיוהעירייה  .5.5

 .12:00 השעעד ה  18/10/31 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: .5.6
  

 הערות כלליות.6

 להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז.מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם  .6.1

 .מפורט במסמכי המכרזהביצוע כפי שלהארכת/קיצור תקופת ברירה  תהא זכות לעירייה .6.2

 .מכל סיבה שהיא לא יוחזר תשלום דמי ההשתתפות .6.2

ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על  עירייהה לשומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו הי העירייה .6.4
 וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז. וטנציאלי עם השירותים נשוא המכרזטיב עבודתו, לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פ

mailto:avitale@epstein.co.i


            

ו/או אי הגשת הצעה שלא בהתאם למסמכי המכרז ו/או הבנקאית  לרבות הערבותאי מילוי מדויק אחר כל דרישות המכרז מודגש  בזאת, כי  .6.5
  לפסילת ההצעה. עשויים לגרום האחרון,המועד עד מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים  גשתאי ה

זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה,  העירייה, שומרת לעצמה ולמסמכי המכרז בחוקבכפוף לקבוע  .6.6
 לבטל את  על זכותה העירייה שומרתשהיא גם אם היא הזולה ביותר. כמו כן, אם אינה ההצעה הזולה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה  גם

שיקול דעתה הבלעדי בהתאם להמכרז, לקבל הצעה בחלקה ו/או לנהל מו"מ עם הזוכה/ים במכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או נוסף, הכל 
 בזכויות המפורטות לעיל. העירייהתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שימוש  כאשר למי מהמציעים לא

 .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד .6.7
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 ראש עיריית קרית גת


