
 

 תנאים להשתתפות במכרז .1

העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  מציע להשתתף במכרז זה רשאי 
 המפורטים להלן: 

בישראל או תאגיד רשום כדין מציע שהינו  - משפטית אחת בלבד אישיותתוגש על ידי ההצעה  1.1

 .עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין

, תדפיס על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרזלרבות  פרטים אודותיו, תועל המציע לצרף להצע

 אישור מרשות המסים על היותנתונים עדכני של המשתתף בספר רשם התאגידים הרלוונטי ו

 .רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף

לא ניתן הגשת הצעה משותפת ליותר הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי ת, כי אמובהר בז

 ות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.ממציע אחד גם באמצע

בטיחות בתנועה ום עבודות בתחעל ו/או פיקוח ניהול מתן שירותי בעל ניסיון במשרד המציע הינו  1.2

תעודת בעלי עובדים  (2לפחות שני ) המעסיק ,ו/או סימון כבישים ו/או עבודות תמרור ושילוט

הלאומית לתשתיות הסמכה של יועץ בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל החברה 

 ,תקפה ,נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע חברת או מטעם  תחבורה בע"מ

  .כעובדים קבועים מן המניין

בתחום  עבודותעל ו/או פיקוח פירוט של ניסיונו במתן שירותי ניהול לצרף להצעתו  ציעל המע

 .הבטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט

לגבי  ,למסמכי המכרזעל פי הנוסח הרצ"ב מקור, אישור רו"ח כמו כן, על המציע לצרף להצעתו 

של הסמכה התקפות התעודות מוהעתק  העובדים המועסקים על ידו כאמור בתנאי זה לעיל

 .כאמור עובדיםה

פיקוח או /שירותי ניהול ו, 2020 -ו 2019 2018, 2017בכל שנה, בשנים בפועל  סיפקהמציע  1.3

בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט,  בתחום  לפחות פרויקטים( 3) שלושהב

 :כללוהפיקוח בכל פרויקט או /שירותי הניהול ואשר כ, מקומיות( רשויות 3עבור לפחות שלוש )

בדיקה של חשבונות ו אישור העבודות והכמויות במסגרתןפיקוח על ביצוע העבודות, ניהול ו/או 

 היה הנ"לבכל הפרויקטים הקבלניות עבודות ההמצטבר של הכספי שהיקפם ו םהקבלני

פרויקטים העבודות הקבלניות בפי של סכהף היקכשה ,)לא כולל מע"מ( ₪ לפחות 6,000,000

 .₪ )לא כולל מע"מ( לפחות 2,000,000הינו  )במצטבר( 2020 -ו 2019בשנים 

 
 לעניין סעיף זה:

חברות כלכליות של רשויות או /תאגידים עירוניים וו/או ומיות רשויות מק –" מקומיות"רשויות 
 מקומיות.

פרויקט לביצוע  – "בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוטבתחום  פרויקט"
סימון כבישים ו/או מדרכות ו/או אספקה והצבה של שלטים ותמרורים ו/או עבודות עבודות 

 .הסתיימו או עדיין בביצוע פרויקטה ת במסגרתושהעבוד ,הסדרי תנועה

בתחום בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט אין בעבודות מובהר בזאת כי 
הנדרשת די לענות על דרישת הניסיון כפיתוח ו/או סלילת כבישים במסגרת פרויקט של עבודות 

 .בתנאי זה
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בתחום בטיחות בתנועה ו/או  רויקטיםפהפירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של על המציע לצרף להצעתו 

פיקוח למזמין העבודה או /סיפק המציע שירותי ניהול ו םלגביהסימון כבישים ו/או תמרור ושילוט 

רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר ירבות, פל, כמפורט בתנאי זה, בפרויקט

  אצל אותו גורם.

 המקומית מהרשותמקור לצרף להצעה מכתב המלצה  צוין בטבלה כאמור, ישישפרויקט לגבי כל 

או  המצורף למסמכי המכרז, על פי הנוסח בפרויקט הפיקוחאו /שירותי הניהול ולה סיפק המציע 

 בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז.

מהם שימש כמנהל שכל אחד ( עובדים 2) שנילפחות  , כעובדים קבועים מן המניין,המציע מעסיק 1.4

בתחום הבטיחות בתנועה ו/או סימון בתחום שונים פרויקטים  (3שלושה )לפחות פרויקט ב

, ובעל 2020 - 2017במהלך השנים  ,מקומיותרשויות שבוצעו עבור  ,כבישים ו/או תמרור ושילוט

מנהלי )להלן: " כמויות ובדיקה של חשבונות קבלניםו ניסיון בהכנת כתבי כמויות, אישור עבודות

 המוצעים"(. הפרויקטים

 לעניין סעיף זה:

רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות כלכליות של רשויות  –" מקומיות"רשויות 
 מקומיות.

פרויקט לביצוע  –"פרויקט בתחום בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט"     
או אספקה והצבה של שלטים ותמרורים ו/או עבודות עבודות סימון כבישים ו/או מדרכות ו/

 הסדרי תנועה, שהעבודות במסגרת הפרויקט הסתיימו או עדיין בביצוע.

אין בעבודות בתחום בטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט מובהר בזאת כי 
הנדרשת הניסיון די לענות על דרישת במסגרת פרויקט של עבודות פיתוח ו/או סלילת כבישים כ

 .בתנאי זה

מנהלי לגבי  ,למסמכי המכרזעל פי הנוסח הרצ"ב  ,מקורלצרף להצעתו אישור רו"ח  ציעל המע

 .רהמועסקים על ידו כאמו המוצעים הפרויקטים

המוצעים המועסקים על ידו אשר  מנהלי הפרויקטיםכמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי 

פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של בתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו שימשו כמנהלי פרויקטים כאמור 

בהם שימשו בתחום הבטיחות בתנועה ו/או סימון כבישים ו/או תמרור ושילוט הפרויקטים בתחום 

רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ירבות, פכמנהלי פרויקטים להמוצעים  מנהלי הפרויקטים

  ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.

בהצעתו שיפרט המציע המוצעים  מנהלי הפרויקטיםבזאת כי אין מניעה שתהיה זהות בין מובהר 

 לעיל. 24.סעיף מסגרת בשפירט המציע  העובדיםסעיף זה לבין במסגרת 

מצוי   ימות השבוע ובומאויש במשך כל האחד לפחות  משרד למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל 1.5

מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת  ,, מכשיר פקסימיליהקווי לפחות קו טלפון

 ותוכנת לוחות זמנים. תוכנה לניהול כתבי כמויות"אופיס", 

  ., בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרזשל המערך הלוגיסטי של המציע פירוטעל המציע לצרף להצעתו 
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ח להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטו  1.6

ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

 ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 30,000, על סך של ציע, לבקשת המ1981 -התשמ"א 

ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח  הוזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוז 127.4.202

 הערבות המצ"ב.

  בלבד. ציעעל שם המתהיה  הערבות

יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף 

 אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה 

 שלה.ולא על ידי סוכן 

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  ציעהחברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמ

 .ו/או חוזה התקשרות במסגרתו תנאי המכרז

 


