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רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת  
 הלן:התנאים המפורטים ל בכלההצעות למכרז, 

 

 3 – בסיווג ב' 500בענף  1969 - רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט . 2.1
 ומעלה. 1 – 'גבסיווג  100בענף גם ו ומעלה

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

 .למכרז
 

 ו/או מביצוע עבודות צטבר( הכנסות מהקמת תחנות שאיבה)במ 2019 - 2016מי שהיו לו בשנים  . 2.2
כקבלן ראשי או  ,שבוצעו על ידו ,אלקטרו מכניות במסגרת הקמה של מכון/ני טיהור שפכים

  ש"ח )לא כולל מע"מ(. 3,500,000 -כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ
 

מידתו בתנאי , על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמקור על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח
 זה.

 

-, בהיקף של לא פחות מ2019 - 2011מי שהשלים הקמת שתי תחנות שאיבה לפחות, בשנים  .2.3
 ש"ח כל אחת )לא כולל מע"מ(. 1,000,000

 
 הוקמועל המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של תחנות השאיבה ש

  הושלמו על ידו, חתומה על ידי המשתתף.ו
 

שתתף לצרף להצעתו חוזים ו/או הזמנות עבודה וחשבונות סופיים ומאושרים של על המכמו כן 
על ידו כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה תחנות השאיבה שהוקמו והושלמו 

)ניתן למחוק  לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו העבודות ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.
 מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים(.

 
, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת מקורמצורפת ערבות  להצעה במכרז .2.4

ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 
לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד  ש"ח, 300,000, על סך 1981 -התשמ"א 

, ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז 14.3.2021 ליום
 לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

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

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.

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו 
 .תקשרות במסגרתוו/או חוזי הה על פי תנאי המכרז

 
 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והניסיון, היקף ההכנסות וכל . 2.5

 המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות והסיווג הקבלני יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 
 
 
 

 


