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

והן  )  הגדרות הסף  לתנאי  ביחס  הן  יחולו  להלן  שיובאו  ההגדרות  אחרת,  במפורש  נאמר  אם  אלא 
 (:להלן  13.2סעיף    -ביחס לקריטריונים לבחירת המציע הזוכה

נדרש  מתקני משחק"    עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של ניהול ו/או פיקוח על  "שירותי  
ול ו/או פיקוח על ביצוע העבודות, אישור העבודות והכמויות במסגרתן ובדיקה  : ניה לפחותשיכללו  

   .של חשבונות הקבלנים

" נדרש שיכללו לפחות: ניהול ו/או פיקוח על  מתקני משחקשירותי ניהול ו/או פיקוח על אחזקת  "
אחזקת עבודות  משחק  ביצוע  של  מתקני  ובדיקה  במסגרתן  והכמויות  העבודות  אישור  חשבונות  , 

 הקבלנים.

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, כהגדרת מונחים אלה להלן.  -"מזמיני עבודה"

של הרשויות    -"רשויות מקומיות" כלכליות  ו/או חברות  עירוניים  ו/או תאגידים  רשויות מקומיות 
   .  המקומיות ו/או מועצות דתיות ו/או איגוד ערים

 ו/או קק"ל.   חברות ממשלתיות ו/או משרדי ממשלה -"גופים ציבוריים"

בישראל  תאגיד רשום כדין  מציע שהינו    -  משפטית אחת בלבד  אישיותתוגש על ידי  ההצעה   
 או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין. 

  (1נספח  )  על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז 
 . רשום כעוסק מורשה על פי דין המשתתף אישור מרשות המסים על היותו

רשם   יבספרציע  תדפיס נתונים עדכני של המככל שההצעה מוגשת על ידי תאגיד יצורף גם  
 התאגידים הרלוונטי. 

הצעה משותפת  להגיש  מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן  
 אחרת.  ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך

ו/או פיקוח על  המציע    ניהול  ו/או התקנה של  סיפק שירותי  ו/או אספקה  עבודות הקמה 
משחק השנים  מתקני  במהלך  המצטבר,  2017-2020,  האמורות,    שהיקפן  העבודות  )של 

)כולל מע"מ(, כאשר השירותים ניתנו    לפחות ₪    12,000,000עבור כל מזמיני העבודות( הוא  
 ת שונות.  לפחות לשתי רשויות מקומיו 

בעל    הניסיון של  או חלקו,  כולו  שיהיה,  יכול  זה,  בסעיף  מנהל  הנדרש  ו/או  במציע  מניות 
 . במציע ו/או עובד של המציע

כי   של מובהר  התקנה  ו/או  אספקה  ו/או  הקמה  עבודות  בחשבון  להביא  ניתן  בעבודות 
משטחי   ו/או  הפתוח  הציבורי  במרחב  גופנית  לפעילות  כושר  מתקני  ו/או  הצללה  סככות 
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שבוצעו גם עבודות הקמה    ובלבדו/או ריהוט רחוב     דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק
 ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק.  

עדיין בביצוע  או שהינן  הסתיימו  ש עבודות    מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
   .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  להצעתו  לצורך  לצרף  המציע  הרצ"בעל  הטבלה  לפי   פירוט, 
של(2)נספח   להם  ,  העבודה  פיקוחסיפ  מזמיני  ו/או  ניהול  שירותי  המציע  כמפורט ק   ,

ל זה,  ופרירבות, פבתנאי  בוצעו העבודות  גורם  עבור איזה  טי איש הקשר אצל אותו רוט 
   גורם.

עובד  ו/או  ו/או מנהל במציע  כולו או חלקו, מתקיים בבעל מניות במציע  ככל שהניסיון, 
 . 2יש לציין זאת בעמודה הרלוונטית בנספח   -של המציע

אחזקת מתקני  עבודות  סיפק שירותי ניהול ו/או פיקוח על    או קבלן משנה מטעמו  המציע  
במהלך השנים  משחק כל  )של העבודות  האמורות,  שהיקפן המצטבר  ,  2020-2017,  עבור 

העבודות(   מע"מ(  לפחות₪    4,800,000הוא  מזמיני  לשתי  ,  )כולל  ניתנו  השירותים  כאשר 
   רשויות מקומיות לפחות.

משנה(   קבלן  של  )ולא  המציע  של  הינו  שהניסיון  שהניסיון  -ככל  זה  ניתן  בסעיף    הנדרש 
 .  יע ו/או מנהל במציע ו/או עובד של המציעמניות במציהיה, כולו או חלקו, של בעל 

של   אחזקה  עבודות  בחשבון  להביא  ניתן  בעבודות  כי  מתקני  מובהר  ו/או  הצללה  סככות 
ו/או משטחי   ו/או משטחי דשא מלאכותי  הציבורי הפתוח  גופנית במרחב  לפעילות  כושר 

 . שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק ובלבדו/או ריהוט רחוב     גומי יצוק

או שהינן עדיין בביצוע  הסתיימו  ש עבודות    ר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציגמובה
   .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

מציע  של  בהצעה  משנה  כקבלן  יוצע  לא  המציע  מטעם  המוצע  המשנה  קבלן  כי  מובהר 
  .אחר

להצעתו   לצרף  המציע  על  זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  הרצ"בלצורך  הטבלה  לפי   פירוט, 
של  (3)נספח   כמפורט ,  פיקוח,  ו/או  ניהול  שירותי  המציע  סיפק  להם  העבודה  מזמיני 

ל זה,  ופרטי איש הקשר אצל אותו ירבות, פבתנאי  בוצעו העבודות  גורם  עבור איזה  רוט 
   גורם.

כולו או חלקו, עובד   ככל שהניסיון,  ו/או  ו/או מנהל במציע  מתקיים בבעל מניות במציע 
 . 3יש לציין זאת בעמודה הרלוונטית בנספח   -של המציע

 ציע אזי :  ככל שתנאי זה מתקיים בקבלן משנה מטעמו של המ

 .  (3נספח )  ביחס לניסיון של קבלן המשנהפירוט טבלת ניסיון  

 ( התחייבות  כתב  להצעה  ידי  מקוריצורף  ועל  המציע  ידי  על  חתום  המשנה(   קבלן 
כמפורט    פיו, בין היתר, שירותי הניהול והפיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחקל

 בפועל, על ידי קבלן המשנה  יבוצעו,  -אשר יוזמנו במסגרת המכרז    במסמכי המכרז
 (. 4נספח )וזאת בנוסח כתב ההתחייבות המצורף 

אזרחי    הנדסאי  / ין, לפחות עובד אחד שהינו מהנדסמעסיק, כעובד קבוע מן המני מציע  ה 
השנים  הנדסאי אדריכלות  /ו/או אדריכל   במהלך  ניהול  2017-2020נוף, שסיפק,  שירותי   ,
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(  2עבור שתי )  עבודות הקמה ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחקו/או פיקוח על  
לפחות מקומיות  כתבי    רשויות  הכנת  לפחות,  כללו,  עבודות  ו/או    כמויותאשר  אישור 

דיווח לגורמים מתקצבים במידת הצורך   ו/או  בדיקה של חשבונות קבלנים  ו/או  וכמויות
   .("מנהל הפרויקט המוצע")להלן: 

כי   של מובהר  התקנה  ו/או  אספקה  ו/או  הקמה  עבודות  בחשבון  להביא  ניתן  בעבודות 
הצי במרחב  גופנית  לפעילות  כושר  מתקני  ו/או  הצללה  משטחי  סככות  ו/או  הפתוח  בורי 

שבוצעו גם עבודות הקמה    ובלבדו/או ריהוט רחוב     דשא מלאכותי ו/או משטחי גומי יצוק
 ו/או אספקה ו/או התקנה של מתקני משחק.  

או שהינן עדיין בביצוע  הסתיימו  ש עבודות    מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
   .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

ע זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המלצורך  רו"ח    ציעל  אישור  להצעתו  פי מקור,  לצרף  על 
לגבי  (5)נספח    למסמכי המכרזהנוסח הרצ"ב   ידו    מנהל הפרויקט,  על  המוצע המועסק 

 .המוצע מנהל הפרויקטשל  מתעודת ההשכלהבתנאי זה והעתק כאמור 

המוצע המועסק על ידו כאמור  מנהל הפרויקטכמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי 
של מזמיני העבודה ,  (6)נספח    פירוט, לפי הטבלה הרצ"בבתנאי זה לעיל ולצרף להצעתו  

רוט עבור ירבות, פל  שירותי ניהול ו/או פיקוחהמוצע    להם סופקו על ידי מנהל הפרויקט
   פרטי איש הקשר אצל אותו גורם.איזה גורם בוצעו העבודות ו

בעל  מציע  ה  לפחות  אחד  עובד  המניין,  מן  קבוע  כעובד  מעסיק,  מטעמו,  משנה  קבלן  או 
ת"י   עפ"י  משחק  למתקני  שנתי  בודק  של  תקפה  התקנים    1498תעודה  מכון  מטעם 

ו/או  2017-2020הישראלי, שסיפק, במהלך השנים   ניהול  ו/או  , שירותי  ו/או  פיקוח  ייעוץ 
עבור לפחות, שתי רשויות מקומיות אשר כללו,    אחזקת מתקני משחק עבודות  על    בדיקות 

עבודות וכמויות ובדיקה של חשבונות  ביצוע  , אישור  מפרטים/ לפחות, הכנת כתבי כמויות
 . (המוצע" "מנהל הפרויקטלהלן: קבלנים )

של   אחזקה  עבודות  בחשבון  להביא  ניתן  בעבודות  כי  מתקני  מובהר  ו/או  הצללה  סככות 
ו/או משטחי   ו/או משטחי דשא מלאכותי  הציבורי הפתוח  גופנית במרחב  לפעילות  כושר 

 . שבוצעה גם אחזקה של מתקני משחק ובלבדו/או ריהוט רחוב     גומי יצוק

או שהינן עדיין בביצוע  הסתיימו  ש דות  עבו  מובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה ניתן להציג
   .וכן עבודות אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל

מציע  של  בהצעה  משנה  כקבלן  יוצע  לא  המציע  מטעם  המוצע  המשנה  קבלן  כי  מובהר 
     .אחר

ע זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  המלצורך  רו"ח    ציעל  אישור  להצעתו  פי מקור,  לצרף  על 
)נספח  הנוסח הרצ"ב   ידו  7למסמכי המכרז  על  לגבי מנהל הפרויקט המוצע המועסק   ,)

והעתק  כאמור   זה  ת"י  בתנאי  עפ"י  משחק  למתקני  שנתי  בודק  בתוקף, 1498תעודת   ,
 .של מנהל הפרויקט המוצע מטעם מכון התקנים הישראלי

או על    ועסק על ידוהמוצע המ  מנהל הפרויקטכמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי  
מטעמו המשנה  קבלן  להצעתו    ידי  ולצרף  לעיל  זה  בתנאי  הטבלה כאמור  לפי  פירוט, 

מזמיני העבודה להם סופקו על ידי מנהל הפרויקט המוצע שירותי , של  (8)נספח    הרצ"ב
רוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל  י רבות, פניהול ו/או פיקוח ל

 . אותו גורם

 ציע אזי :  ל שתנאי זה מתקיים בקבלן משנה מטעמו של המככ
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 האסמכתאות האמורות לעיל יהיו ביחס לניסיון של קבלן המשנה.   

 ( התחייבות  כתב  להצעה  ידי  מקוריצורף  ועל  המציע  ידי  על  חתום  המשנה(   קבלן 
כמפורט    פיו, בין היתר, שירותי הניהול והפיקוח על עבודות אחזקת מתקני משחקל

המכרז המכרז    במסמכי  במסגרת  יוזמנו  ידי    יבוצעו,  -אשר  על  מנהל בפועל, 
נספח ) וזאת בנוסח כתב ההתחייבות המצורף    קבלן המשנההפרויקט המוצע מטעם  

9.) 

לצורך הוכחת עמידתו  מוצעים  הרלוונטיים הפרויקטים  המנהלי  יכולה להיות זהות בין  מובהר כי  
    .  לעיל .54  -ו 4.4של המציע בסעיפים  

  ובו י העבודה  יממאויש במשך כל  למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל משרד אחד לפחות ה  
תוכנה  ו מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנט, תוכנת "אופיס"  ,  קווי  לפחות קו טלפוןמצוי  

  לניהול כתבי כמויות.

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח הרצ"ב למסמכי 
 של המערך הלוגיסטי של המציע.  פירוט(, הכוללת  10המכרז )נספח  

 


