
 
 

 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
 מרכיבי בטחון לישוביםגידור, שערים ו

  33/2020/מכרז פומבי מס' מב
 
 

 
 תנאים להשתתפות במכרז . 3
 

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת  
 ההצעות במכרז, בתנאים המפורטים להלן:

 
 :יבי ביטחוןלמרכפרק גידור   .13
 

 1 -בסיווג ג' 1969-על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט רשום   3.1.1
 1 -בסיווג א'  אוגידור  - 111ומעלה בענף  1 -בסיווג א'  אובניה  - 100ומעלה בענף ראשי 

 קונסטרוקציות פלדה. - 150ומעלה בענף 
  

ור לעיל, התקף במועד הגשת על רישום כאמעל המשתתף לצרף להצעתו אישור 
 .ההצעות למכרז

 
 , שבוצעו על ידו,גידורהכנסות מביצוע עבודות )במצטבר(  2019 - 2017בשנים היו לו    3.1.2

 ש"ח )לא כולל מע"מ(. 4,000,000 -בסך שאינו נמוך מ כקבלן ראשי או כקבלן משנה,
 

המאשר עמידתו  ,לפי הנוסח הרצ"במקור, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח 
בתנאי סעיף זה. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של 

 העבודות אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל.
 

ף מהגולגבי כל עבודה שיפרט המשתתף בטבלה כאמור, עליו לצרף להצעתו מכתב 
"ב או בנוסח אחר אשר עבורו ביצע המשתתף את העבודה הנ"ל, על פי הנוסח הרצ

  .יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז
 

 :פרק גידור ושערים   .23
 

 1 -בסיווג ג' 1969-על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט רשום   3.2.1
 1 -בסיווג א'  אוגידור  - 111ומעלה בענף  1 -בסיווג א'  אובניה  - 100ומעלה בענף ראשי 

 קונסטרוקציות פלדה. - 150ומעלה בענף 
 

על רישום כאמור לעיל, התקף במועד הגשת על המשתתף לצרף להצעתו אישור 
 .ההצעות למכרז

 
 , שבוצעו על ידו,גידורהכנסות מביצוע עבודות )במצטבר(  2019 - 2017בשנים היו לו     3.2.2  

 ש"ח )לא כולל מע"מ(. 4,000,000 -בסך שאינו נמוך מ כקבלן ראשי או כקבלן משנה,
 

המאשר עמידתו  ,לפי הנוסח הרצ"במקור, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח 
בתנאי סעיף זה. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של 

 העבודות אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל.
 

ף מהגוה כאמור, עליו לצרף להצעתו מכתב לגבי כל עבודה שיפרט המשתתף בטבל
עבורו ביצע המשתתף את העבודה הנ"ל, על פי הנוסח הרצ"ב או בנוסח אחר אשר 

  .יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז
 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח מקורלהצעתו מצורפת ערבות    3.3
תה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, ישראלית שברשו

ש"ח, לפקודת החברה, בתוקף  150,000, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 1981 -התשמ"א 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות , 14.3.2021 עד ליום

 במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.
  

הר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח מוב
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה.
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 _______________________חתימה וחותמת: __

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 או חברת הביטוח מוציא הערבות.

 
תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו החברה 

 .ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו על פי תנאי המכרז
 

משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים  אישיותהצעת המשתתף לפרק תוגש על ידי  3.4      
 תתף בלבד.הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המש

 
 
 


