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 תנאים להשתתפות במכרז .1

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

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

דין פי  על  בישראל  הרשום  מורשה  על    עוסק  פיקוח  ו/או  ניהול  שירותי  מתן  עיסוקו  שתחום 

 . פרוייקטים בתחום ההנדסה האזרחית

להצע לצרף  המציע  אודותיו   תו על  ניסיונו  פרטים  הנוסח  לרבות  ,  ואודות  פי  למסמכי על    הרצ"ב 

  ז.המכר

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

 ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.

כעובדים קבועים מן המניין,מעסיקהמציע   1.2  ,   ( או  ו/מהנדסים  עובדים לפחות שהינם    (3שלושה 

    .או הנדסאי אדריכלותו/ין או הנדסאי בניו/אדריכלים 

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

כאמור   ידו  על  והעתק  המועסקים  זה  מהמהבתנאי  ו/או  עובדים  תעודות  של  בפנקס  רישום  אלו 

    .1958  -בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  המהנדסים והאדריכלים

 

והמציע   1.3 בניהול  מוכח  ניסיון  בעל  בתחום  או  /הינו  פרוייקטים  על  חינוך פיקוח  מבני  של  הבניה 

או  /שירותי ניהול ו)במצטבר(,    2020  -ו  2019,  2018שנים  מהלך ה , בבפועל  סיפקאשר    ,ציבוראו  /ו

(  5)  חמשעבור    ,ציבוראו  /הבניה של מבני חינוך ובתחום    פרויקטים(  20)עשרים  לפחות  בפיקוח  

 פרויקטים בשסופקו על ידו  הפיקוח  או  /שירותי הניהול ואשר  כ,  לפחות  רשויות מקומיות שונות

חלקם, או  כולם  העבודות    ,לפחות)במצטבר(,    כללו  כאמור,  ו/או הקבלניות  אישור    בפרויקט 

של   בדיקה  במסגרתן,  מתקצביםהכמויות  לגופים  דיווחים  והכנת  וליווי  הקבלנים    , חשבונות 

  150,000,000עלה על    הנ"ל בכל הפרויקטים  הקבלניות  עבודות  ה  המצטבר שלי  הכספשהיקפם  ו

   .₪ )כולל מע"מ(

 
 לעניין סעיף זה: 

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

 . ו/או טוטו וינר מפעל הפיס ממשלתי ו/או משרד  –"גופים מתקצבים" 

ציבור  הבניהבתחום    פרויקט" ו/או  חינוך  מבני  לביצוע    –"  של  מבנה  בניה  עבודות  פרויקט  של 
או עדיין  /והסתיימו    הפרויקט  במסגרתהקבלניות  ת  ושהעבודו/או אולם ספורט  חינוך ו/או ציבור  

 . במסגרת מכרזי משכ"ל ו/או עדיין בביצוע וע לרבות פרויקטים כאמור שבוצ ,בביצוע
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כי   הכוללים  פרמובהר בזאת  ותשתיות  עבודות  ו/או    בלבד  שיפוצים  עבודותויקטים  בלבד  פיתוח 
אין עבודות בניה למגורים  עבודות פיתוח ותשתיות שאינן חלק מפרויקט בתחום הבניה ו/או  ו/או  
 . הנדרשת בתנאי זהדי לענות על דרישת הניסיון כבהם 

של מבני חינוך  הבניה    בתחום  פרויקטיםהפירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של  על המציע לצרף להצעתו  

רוט עבור  ירבות, פלכמפורט בתנאי זה,  פיקוח  או  /סיפק המציע שירותי ניהול ו  םלגביהו/או ציבור  

  ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.והעבודות    שירותיםבוצעו ההרשות המקומית עבורה 

כל   כאמור,  יש פרויקט  לגבי  בטבלה  להצעה    ניתןצוין  סיפק   אישורלצרף  לה  המקומית    מהרשות 

או בנוסח אחר    המצורף למסמכי המכרז, על פי הנוסח  בפרויקט  פיקוחאו  /שירותי הניהול והמציע  

 אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז.

של  בתחום הבניה  פיקוח בפרויקטים  או  /מציע המבקש להסתמך על ניסיונו במתן שירותי ניהול ו 

אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל, לשם הוכחת עמידתו בדרישת הניסיון    ו ציבור מבני חינוך ו/א 

שבוצעו   הפרויקטים  של  רשימה  לאישור,  בנוסף  או  במקום  להצעתו,  לצרף  רשאי  זה,  שבתנאי 

 כאמור במסגרת מכרזי משכ"ל.  

מעסיק 1.4 המניין,המציע  מן  קבועים  כעובדים  )לפחות    ,  מהנדסים3שלושה  ו/או  הנדסאים    ו/או  ( 

  לפחות בשימש כמנהל פרויקט ו/או כמפקח    מהםשכל אחד    ,אדריכלים ו/או הנדסאי אדריכלות

ציבור  הבניהבתחום  שונים  פרויקטים    (5)  חמישה ו/או  חינוך  מבני  עבור    , של  לפחות  שבוצעו 

( מקומיות(  3שלוש  השנים    ,שונות  רשויות  "  )במצטבר(   2020  -  2018במהלך  מנהלי  )להלן: 

 (.המוצעים" הפרויקטים

 לעניין סעיף זה: 

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

ציבור"   ו/או  חינוך  מבני  של  הבניה  בתחום  מבנה    –"פרויקט  של  בניה  עבודות  לביצוע  פרויקט 
ויקט הסתיימו ו/או עדיין  חינוך ו/או ציבור ו/או אולם ספורט שהעבודות הקבלניות במסגרת הפר 

 בביצוע, לרבות פרויקטים כאמור שבוצעו ו/או עדיין בביצוע במסגרת מכרזי משכ"ל. 

כי   ותשתיות בלבד  מובהר בזאת  פיתוח  ו/או עבודות  בלבד  הכוללים עבודות שיפוצים  פרויקטים 
אין ורים  ו/או עבודות פיתוח ותשתיות שאינן חלק מפרויקט בתחום הבניה ו/או עבודות בניה למג

 . הנדרשת בתנאי זהדי לענות על דרישת הניסיון בהם כ

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

מהתעודות ו/או מהרישום של  בתנאי זה והעתק  המועסקים על ידו כאמור    המוצעים  הפרויקטים

והאדריכליםעובדים   המהנדסים  בפנקס  תשי"ח  ב  אלו  והאדריכלים,  המהנדסים  לחוק    -התאם 

1958   . 

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

פרויקט כמנהל  מפקח   שימשו  להצעתו    ו/או  ולצרף  לעיל  זה  בתנאי  הטבלה  כאמור  לפי  פירוט, 

  מנהלי הפרויקטים הם שימשו  בו ציבור  של מבני חינוך ו/א  הבניה הפרויקטים בתחום  הרצ"ב, של  

פל  ו/או מפקח  פרויקט  כמנהלהמוצעים   איש  ירבות,  ופרטי  בוצעו העבודות  גורם  איזה  עבור  רוט 

   הקשר אצל אותו גורם.
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בהצעתו  שיפרט המציע  המוצעים    מנהלי הפרויקטים מובהר בזאת כי אין מניעה שתהיה זהות בין  

 לעיל.  24.סעיף מסגרת  בציע שפירט המ עובדיםסעיף זה לבין ה במסגרת 

  ובוחמישה ימים בשבוע לפחות  מאויש  האחד לפחות    משרד  למציע מערך לוגיסטי עצמאי הכולל 1.5

  .מחשבים הכוללים חיבור לאינטרנטו  קווי לפחות קו טלפוןמצוי 

   ., בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרזשל המערך הלוגיסטי של המציע פירוטעל המציע לצרף להצעתו  


