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עומדים, במועד  התאגידים רשומים כדין בישראל רשאים להשתתף במכרז זה 
 מצטברים שלהלן:הגשת ההצעות למכרז, בתנאים ה

בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר",  .1.1

ומעלה  1 בקבוצה ג' סוג 200, תקפה, בענף 1999משרדית באוגוסט -שאושר על ידי הוועדה בין

 ומעלה.  1בקבוצה ב' סוג  400או בענף 

 או 

 1-בסיווג ג' 1969 –בנאיות, התשכ"ט רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

 .400לפחות בענף  1-בסיווג ב' או 200לפחות בענף 

או  במועד הגשת ההצעות למכרז תקפהכאמור לעיל, העל המשתתף לצרף להצעתו תעודה 
 .התקף במועד הגשת ההצעות למכרזלעיל, אישור על רישום כאמור 

 ו/או ממתן שירותי אחזקת תשתיותהכנסות  ,)במצטבר( 2019 - 2018היו בשנים למשתתף  .1.2

ש"ח )לא כולל  5,000,000 -סך שאינו נמוך מבשבוצעו על ידו, , ביצוע עבודות תשתיתמ

 מע"מ(. 

 בתנאי זה על פי ההמאשר עמיד מקוראישור רו"ח הצהרה ועל המשתתף לצרף להצעתו 
 בוצעו עלהעבודות אשר השירותים ו/או פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של כן ו הנוסח הרצ"ב

  ידו ומהן נבעה הכנסתו כאמור לעיל, חתומה על ידי המשתתף.

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי מקורלהצעת המשתתף מצורפת ערבות  .1.3

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי יחברת ביטוח ישראלית שברשותה ר

 לפקודת החברה, בתוקף עד ליום , לבקשת המשתתף במכרז,1981 -הביטוח, התשמ"א 

וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי   8.12.2020

 נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

בכל כאשר  ₪ 150,000ה במכרז יהא סכום הערבות מחוז לו מגיש המשתתף הצעבגין כל 
 ש"ח.  300,000על סך של עם הצעתו משתתף הערבות שיגיש השל  המקרה לא יעלה סכומ

 
 צרף להצעתו ערבות אחת על כלל הסכום הנדרש.יאחד ממחוז משתתף המגיש הצעה ליותר 

 
ק של ערבות יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עות

 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

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

 עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד   

   .ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו יותיו על פי תנאי המכרזבהתחייבו

 הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל  .1.4

 הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.


