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

 
א'  2.1 לפרק  הצעה  המגיש  משתתף  למבני    -  על  בניה  ותוספות  שיפוץ  חידוש,  עבודות 

 לעמוד בתנאים המפורטים להלן:חינוך וציבור, 
 

תשכ"ט 2.1.1 בנאיות  הנדסה  לעבודות  הקבלנים  רישום  חוק  פי  על    1969-רשום 
 . ומעלה 2-בסיווג ג' 100)להלן: "החוק"( בענף ראשי בניה  

 
 על רישום כאמור.תקף הצעתו אישור לעל המשתתף לצרף 

 
  )במצטבר( הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על   2020  -  2019היו לו בשנים     2.1.2

מ  נמוך  שאינו  בסך  משנה,  כקבלן  או  ראשי  כקבלן  )לא    5,000,000  -ידו  ש"ח 
 כולל מע"מ(. 

 
להצעתו אישור   לצרף  זה  מקור מעל המשתתף  בתנאי  עמידתו  רו"ח המאשר 

הנוסח הרצ"ב. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה    יעל פ
הרצ"ב, של עבודות בניה אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, 

 מאושרת וחתומה על ידי המשתתף.
 

הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם לחוק   ,מעסיק מהנדס אזרחי       2.1.3
 כעובד קבוע מן המניין. , 1958  -המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 

 
המאשר   הרצ"ב  הנוסח  פי  על  רו"ח  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 

מתעוד והעתק  זה  סעיף  בתנאי  התקפה  עמידתו  הרישום  המהנדס,  ת  של 
 כאמור לעיל. 

 
 

לפרק    2.2 הצעה  המגיש  משתתף  וציבור,    -  'בעל  חינוך  במבני  אחזקה  לעמוד עבודות 
 בתנאים המפורטים להלן: 

 
תשכ"ט 2.2.1 בנאיות  הנדסה  לעבודות  הקבלנים  רישום  חוק  פי  על    1969-רשום 

 . ומעלה 2-בסיווג ג' 100)להלן: "החוק"( בענף ראשי בניה  
 

 על רישום כאמור.תקף על המשתתף לצרף להצעתו אישור 
 

  )במצטבר( הכנסות מביצוע עבודות בניה, שבוצעו על   2020  -  2019היו לו בשנים     2.2.2
כקב מ ל ידו  נמוך  שאינו  בסך  משנה,  כקבלן  או  ראשי  )לא    3,000,000  -ן  ש"ח 

 כולל מע"מ(. 
 

להצעתו אישור   לצרף  זה  מקור מעל המשתתף  בתנאי  עמידתו  רו"ח המאשר 
על פי הנוסח הרצ"ב. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה  
הרצ"ב, של עבודות בניה אשר בוצעו על ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, 

 מאושרת וחתומה על ידי המשתתף.
 

לחוק הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם    ,מעסיק מהנדס אזרחי      2.2.3
 כעובד קבוע מן המניין. , 1958  -המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 

 
המאשר   הרצ"ב  הנוסח  פי  על  רו"ח  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 

מתעוד והעתק  זה  סעיף  בתנאי  התקפה  עמידתו  הרישום  המהנדס,  ת  של 
 כאמור לעיל. 
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ערבות    2.3 מצורפת  בישראלמקורלהצעתו  בנק  ידי  על  שהוצאה  אוטונומית,  ידי    ,  על  או 

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על יחברת ביטוח ישראלית שברשותה ר
, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד 1981  -עסקי הביטוח, התשמ"א  

ההתקשרות    13.9.2021  ליום חוזי  ותנאי  המכרז  מסמכי  תנאי  קיום  להבטחת  וזאת 
 כדוגמה. במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב 

 
)בין אם ההצעה מוגשת לפרק אחד או יותר(    לאזור אחד בלבדמשתתף המגיש הצעה   

 ש"ח.  200,000יצרף להצעתו ערבות בנקאית כאמור לעיל על סך של  
 

יצרף )בין אם ההצעה מוגשת לפרק אחד או יותר(    שני אזוריםלמשתתף המגיש הצעה   
 ש"ח.  400,000להצעתו ערבות בנקאית כאמור לעיל על סך של 

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

 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 מוציא הערבות.

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

 
ידי     2.4 על  תוגש  המשתתף  המסמכים ייש אהצעת  וכל  והנסיון  בלבד  אחת  משפטית  ות 

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


