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

 
רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות    דגמים  -רק אולמות ספורט  פל 2.1

 :בתנאי המפורט להלןבמכרז, 
  

בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר"   2.1.1
  4בוצה ג' סוג  בניה בק  100, בענף  תקפה,  1999משרדית באוגוסט  -שאושר על ידי הוועדה בין

בענף ראשי    1969-רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טוכן    5או  
 ומעלה.  4-בסיווג ג' 100בניה  

 אישור תקף על רישום כאמור.וכן  על המשתתף לצרף להצעתו תעודה תקפה

 
ספורט   2.2 אולמות  למ"ר  -לפרק  הג  מחיר  במועד  העומד,  משתתף  הצעה  להגיש  שת רשאי 

 :בתנאי המפורט להלןז, רכההצעות במ
  

בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר"   2.2.1
  4בניה בקבוצה ג' סוג    100, תקפה, בענף  1999משרדית באוגוסט  -שאושר על ידי הוועדה בין

י  ראש  בענף  1969-"טרשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכוכן    5או  
 ומעלה.  4-בסיווג ג' 100בניה  

 
בעל תעודת  , רשאי להגיש הצעה משתתף  הכלול בפרק זה  "היכל ספורט ומופעים"למבנה  

רשום על פי חוק רישום  וה  5סוג    בניה בקבוצה ג'  100, בענף  תקפה כאמור לעילקבלן מוכר  
 . 5-בסיווג ג' 100בענף ראשי בניה  1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 אישור תקף על רישום כאמור.וכן  על המשתתף לצרף להצעתו תעודה תקפה

 
רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות   לפרק קירויים למגרשי ספורט 2.3

 :בתנאי המפורט להלןבמכרז, 
  

מוכר"  בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן   2.3.1
  3  בניה בקבוצה ג' סוג  100, תקפה, בענף  1999משרדית באוגוסט  -ה ביןדי הוועדעל ישאושר  

בענף    1969-רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"טוכן    5או    4  או
 ומעלה.   3-בסיווג ג' 100ראשי בניה 

 אמור.אישור תקף על רישום כוכן  על המשתתף לצרף להצעתו תעודה תקפה

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי  מקורמצורפת ערבות  המשתתף במכרז    תצעלה 2.4
ביטוח   קרי בארץחברת  ביטוח  ח   ,  בביטוח  ברת  לעסוק  רישיון  פי  שברשותה  על  על  הפיקוח  חוק 

פיננסיים תש  שירותים  ערבויות  וכן  ,1981-מ"א)ביטוח(,  למתן  ביטוח    רישיון  ההון,  שוק  מרשות 
של    ,וחיסכון סך  ע₪,    500,000על  בתוקף  החברה,  לפקודת  במכרז,  המשתתף  ליום לבקשת    ד 

ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח    תנאי מסמכי המכרזחת מילוי  וזאת להבט  15.5.2022
 הערבות המצ"ב כדוגמה. 

 
א יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף  ות מקורית בלבד. ליש לצרף להצעה ערב

 אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.
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י חברת הביטוח עצמה  ור, חייבת להיות חתומה על יד ת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמ מובהר בזא 
 ולא על ידי סוכן שלה. 

 
ויותיו על פי  יה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבהחברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגב

    ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. תנאי המכרז
 

מש 2.5 יישות  ידי  על  תוגש  המשתתף  ה הצעת  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  כולל  פטית  במכרז,  נדרשים 
 .בלבדהערבות יהיו על שם המשתתף במכרז הסיווג הקבלני ו

 
 
 


