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

 
בענף  1969-ום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טרשום על פי חוק ריש 2.1

 .2-ג' בסיווג שלא יפחת מ 140או בענף  2-ג' בסיווג שלא יפחת מ 100  בניהראשי 
 

 על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על רישום, כאמור. 
 

 .       בבעלות המשתתף מפעל לייצור מבנים יבילים. 2.2

מבנה אשר מיוצר בשלמותו בחצר המפעל,  -לענין מכרז זה "מבנה יביל" משמעו 
 לרבות עבודות הגמר, ומובל להרכבה באתר. 

 
 המאשר את עמידת המשתתףמקור אישור רו"ח  על המשתתף לצרף להצעתו   

 בתנאי האמור, על פי הנוסח הרצ"ב.
 

או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו,  בעל רשיון תקףהמשתתף הינו  2.3
מפעל לייצור וזאת בהתייחס ל 1968 –על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח לנהל עסק 

 . מבנים יבילים שבבעלותו

 או ההיתר לנהל עסק כאמור  העתק של הרשיוןעל המשתתף לצרף להצעתו   
 .  שבבעלותולייצור מבנים יבילים מפעל ל

 
 ם, שיוצרו על ידו, בסךהכנסות ממכירה של מבנים יבילי 2019 היו למשתתף בשנת        2.4        

 ש"ח )לא כולל מע"מ(. 1,500,000  -שאינו נמוך מ
 

על פי הנוסח הרצ"ב המאשר מקור על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח         
 עמידתו בתנאי סעיף זה. 

 האלמנטים אישור ממכון התקנים על התאמתצרף להצעתו למשתתף העל     2.5   
, תגובות בשריפה של חומרי 4חלק  921ידו לת"י  המבנה המוצע עלהמרכיבים את 

 בניה.
        

 קירות, רצפה ותקרה.  -לענין מכרז זה "אלמנטים" משמע 
 

המתבסס על בדיקה שבוצעה על המשתתף לצרף להצעתו אישור ממכון התקנים 
כן כאמור לעיל ו במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 .עליה מתבסס האישור הנ"לממצאי הבדיקה דו"ח את 
 

של החוץ אישור ממכון התקנים על עמידות קירות על המשתתף לצרף להצעתו      2.6
 .931לפי תקן ישראלי דקות לפחות   90המבנה המוצע על ידו באש למשך 

המתבסס על בדיקה שבוצעה ממכון התקנים על המשתתף לצרף להצעתו אישור  
תקנים לקיר החוץ הסמכי תעודת הבדיקה של מכון מ  כן אתו ואילך 2017בשנת 

  האישור הנ"ל. עליהם מתבסס מוצע על ידושל המבנה ה
 
, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או מקורלהצעה במכרז מצורפת ערבות   2.7 

על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק 
 לבקשת ,ש"ח 300,000, על סך של 1981 -סקי הביטוח, התשמ"א הפיקוח על ע

 וזאת להבטחת 9.5.2021 המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום
, לפי נוסח הערבות ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתומילוי תנאי מסמכי המכרז 

 המצ"ב כדוגמה.
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או עותק של  יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק

ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח 
 מוציא הערבות.

 
מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת 

 הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.
 

עמוד החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא י
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 
הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים  2.8         

במכרז, כולל הערבות, הסיווג הקבלני והניסיון יהיו על שם המשתתף במכרז 
 בלבד.

 


