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תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל ,העומדים במועד
הגשת ההצעות במכרז ,בכל התנאים המפורטים להלן:
פרק סימון כבישים:
למשתתף תקן  ISO 9001-2015תקף .
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO

תקף כאמור בסעיף זה.
מי שהיו לו בשנים  2018ו( 2019 -במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות סימון
כבישים ,שבוצעו על ידו כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה ,בסך שאינו נמוך מ-
 1,000,000ש"ח (לא כולל מע"מ).
מובהר בזאת כי לצורך היקף ההכנסות והניסיון על פי סעיף זה לא תחשבנה
עבודות הסדרי תנועה זמניים כעבודות סימון כבישים.
לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו אישור
רו"ח מקור לפי הנוסח הרצ"ב (נספח  )1המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה.
מובהר בזאת כי החברה רשאית לדרוש מהמשתתף להציג חוזים ו/או הזמנות
עבודה וחשבונות סופיים ומאושרים של העבודות שבוצעו על ידו כאסמכתאות
המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה ,לשם בחינת עמידתו בתנאי סעיף זה.
(ניתן למחוק מהחוזה  /הזמנת העבודה את התנאים הכספיים).
מי שמעסיק  2עובדים שכירים לפחות ,שהינם עובדיו של המשתתף במועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז ובמשך ( 6שישה) חודשים לפחות שקדמו למועד
זה ,בעלי תעודת הסמכה תקפה של "סמן צבע מורשה" מחברת נתיבי ישראל
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה
של המשתתף בדבר העובדים המועסקים על ידו בנוסח המצ"ב (נספח )2
והעתק של תעודות ההסמכה ביחס לכל אחד מהעובדים.
בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף ,על שמו ,לנהל עסק על
פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת
עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום סימון כבישים או שהמשתתף בעל
אישור מאת הרשות המקומית ,אשר בתחומה נמצא עסקו ,לפיו הוא (המשתתף)
אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח  ,1968וזאת
בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.

לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה
בנוסח המצ"ב באשר למקום עיקר הפעילות כאמור (נספח .)4
כמו כן ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק
"נאמן למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של רישיון העסק וכן אישור מקור עדכני
(קרי אישור שהוצא החל מיום  )30.12.2020מאת הרשות המקומית כי הרישיון
האמור הינו בתוקף ,בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו לנוסח
המצ"ב ובלבד שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף
האמור (נספח .)5
או
העתק "נאמן למקור" על ידי רו"ח או עו"ד של אישור עדכני (קרי אישור
שהוצא החל מיום  )30.12.2020מאת הרשות המקומית על העדר החובה
להחזיק ברישיון העסק כאמור ,בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו
לנוסח המצ"ב ובלבד שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי
הסף האמור (נספח .)6
ככל שהאישור הוצא קודם ליום  30.12.2020יש לצרף גם אישור מקור עדכני
(כאמור) מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה להחזיק ברישיון
עסק כאמור הינו בתוקף בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו לנוסח
המצ"ב ובלבד שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף
האמור (נספח .)7
פרק תמרור ושילוט:
למשתתף תקן  ISO 9001-2015תקף.
לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקן ISO

תקף כאמור בסעיף זה.
מי שהיו לו בשנים  2018ו( 2019 -במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות תמרור
ושילוט ,שבוצעו על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,בסך שאינו נמוך מ-
 1,000,000ש"ח (לא כולל מע"מ).
לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו אישור
רו"ח מקור לפי הנוסח הרצ"ב (נספח  )3המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה.
מובהר בזאת כי החברה רשאית לדרוש מהמשתתף להציג חוזים ו/או הזמנות
עבודה וחשבונות סופיים ומאושרים של העבודות שבוצעו על ידו כאסמכתאות
המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה ,לשם בחינת עמידתו בתנאי סעיף זה.
(ניתן למחוק מהחוזה  /הזמנת העבודה את התנאים הכספיים).
בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף ,על שמו ,לנהל עסק על
פי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח –  ,1968וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת
עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום התמרור והשילוט או שהמשתתף
בעל אישור מאת הרשות המקומית ,אשר בתחומה נמצא עסקו ,לפיו הוא
(המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים תשכ"ח ,1968
וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו.
2

לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה ,על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה
בנוסח המצ"ב באשר למקום עיקר הפעילות כאמור (נספח .)4
כמו כן ,לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק
"נאמן למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של רישיון העסק וכן אישור מקור עדכני
(קרי אישור שהוצא החל מיום  )30.12.2020מאת הרשות המקומית כי הרישיון
האמור הינו בתוקף ,בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו לנוסח
המצ"ב ובלבד שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף
האמור (נספח .)5
או
העתק "נאמן למקור" על ידי עו"ד או רו"ח של אישור עדכני (קרי אישור
שהוצא החל מיום  )30.12.2020מאת הרשות המקומית על העדר החובה
להחזיק ברישיון העסק כאמור ,בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו
לנוסח המצ"ב ובלבד שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי
הסף האמור (נספח .)6
ככל שהאישור קודם ליום  30.12.2020יש לצרף גם אישור מקור עדכני (כאמור)
מאת הרשות המקומית כי האישור על העדר החובה להחזיק ברישיון עסק
כאמור בנוסח המצ"ב או בנוסח אחר ,הדומה במהותו לנוסח המצ"ב ובלבד
שיהיה בו כדי לאשר את עמידתו של המשתתף בתנאי הסף האמור (נספח .)7

בשני הפרקים:
להצעה במכרז צורפה ערבות מקור ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על
עסקי הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -על סך  100,000ש"ח ,לבקשת המשתתף במכרז ,לפקודת
החברה ,בתוקף עד ליום  20.4.2021וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי
ההתקשרות במסגרתו ,לפי נוסח הערבות המצ"ב (נספח .)8
מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח ,כאמור ,חייבת להיות חתומה על ידי חברת
הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.
יש לצרף ערבות מקורית בלבד .לא יתקבל צילום או עותק או העתק של הערבות אף אם
הוא חתום בחתימה מקורית על ידי הבנק/חברת הביטוח מוציא הערבות.
החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.
אי המצאת הערבות ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה.
הצעת המשתתף למכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון והמסמכים
הנדרשים במכרז ,כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

3

