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 עיריית מעלה אדומים

 09/21מכרז פומבי מס' 

 ושינויים גאומטריים בכיכר המשטרה  עבודות פיתוח

 תנאים כלליים 

 א'  מסמך

 

 :הזמנה להציע הצעות .1

ושינויים  לביצוע עבודות פיתוח  הצעות  (, מזמינה בזה  המזמין  -עיריית מעלה אדומים )להלן  

במסמכי המכרז  הנחיות המפורטות  בהתאם לכל הדרישות וה  ,כיכר המשטרהגיאומטריים ב

 למסמכי המכרז.  פיםהמצור  ובנספחי החוזה

 

 מסמכי המכרז  .2

 ; מסמך א' -תנאים כלליים

 ;מסמך ב' -רשימת עבודות קודמות 

 ;'גמסמך  -כתב כמויות ומחירים )הצעת הקבלן ( 

 .'דמסמך   - וזה לביצוע עבודות קבלניות לרבות מפרטיו ונספחיו ח

 

 עיון במסמכי המכרז  .3

 :  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המכרזים של העירייה שכתובתו

:adummim.muni.il-https://www.maale  / 

 

 : הזכאים להשתתף במכרז .4

כל   בו  שמתקיימים  קבלן  ורק  אך  לתנאיו  בהתאם  הצעה  ולהגיש  במכרז  להשתתף  זכאי 

 :במצטברהדרישות והתנאים הבאים 

 

בעל ניסיון מוכח וכן בעל יכולת, אמצעים וניסיון    200(  1ג )המציע הוא קבלן רשום בסיווג   .א

 קודם.

פרויקטים לפחות שכללו    2שנים רצופות הסמוכות לפרסום המכרז,    3המציע ביצע במהלך   .ב

בהתאם  קודמות  עבודות  פירוט  המציע  יצרף  ניסיונו  ולהוכחת  דומות  או  זהות  עבודות 

 לעיל הכולל אנשי קשר לצורך אימות המידע מול מזמיני העבודות.  ב'למסמך 

ולניסיונו .ג למציע  המתייחסים  סף  חייבים  תנאי  עצמו  במלואם   להתקיים,  אין  ו     במציע 

מציעים למספר  המשותפת  הצעה  קשור   .להגיש  בתאגיד  סף  תנאי  של  או    קיום  באורגן 

 לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. , בבעל מניות או בכל גורם אחראו המציע 

לשם  .ד לו  הדרוש  נתון  כל  מהם  ולקבל  עבודות  מזמיני  אל  לפנות  רשאי  יהיה  המזמין 

 . של המציע והתרשמות מכשירותו וניסיונ 
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)שני מיליון שקלים(  מיליון שקלים 2 מסך  המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת  .ה

)יש לצרף אישור רו"ח לעמידה בתנאי    2020  -2018לשנה, כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים  

 זה(.

 קבלנים.המציע השתתף בסיור  .ו

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט להלן.  .ז

 רכש את מסמכי המכרז.המציע  .ח

 

 ערבות להשתתפות במכרז  .5

יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי צמודה, שהוצאה לבקשתו מאת  .א המציע 

אלף   וחמש  עשרים₪ )  25,000בנק בישראל לפקודת עיריית מעלה אדומים שסכומה יהיה  

ימים מקבלת דרישת העירייה אצל   7שקלים( . בערבות יצוין כי החילוט שלה ייעשה תוך  

 . 28/1/2022הבנק ותוקפה יהיה עד ליום  

 נוסח הערבות יהיה כמקובל בבנקים ולא נדרש נוסח מובנה מסוים.  .ב

 

 חובה  -השתתפות בסיור קבלנים  .6

  ומהווה תנאי מוקדםשהשתתפות בו היא חובה    העירייה תקיים סיור מציעים באתר העבודה

 להשתתפות במכרז. 

 

 :  הצעהים נוספים שיש לצרף למסמכ .7

 תעודת ההתאגדות של המציע; •

 עו"ד/רו"ח בדבר המורשים לחתום בשם המציע; אישור   •

 אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור. •

 

 

 אופן הגשת ההצעה  .8

ותוכנס לתיבת המכרזים שבמשרדי העירייה    באופן ידני בלבדההצעה וכל נספחיה תוגש   .א

 במעטפה סגורה היטב ללא כל סימני זיהוי  למעט מספר המכרז.

 בחותמת   ייחתם,  לו  הנלווים  והנספחים  המסמכים  לרבות,  ההצעה  בחוברת   עמוד  כל .ב

 המורשים לחתום בשמו. של מקור ובחתימתהתאגיד המציע  

 וביתר,  ובחתימתו  המציע  בחותמת  החוזה  של  האחרון  בעמודמו  ייחת,  נספחיוו  החוזה .ג

 . המציע  של תיבות בראשי ובחתימה בחותמת – העמודים

 

 מועד הגשת ההצעות  .9

לא  וכל הצעה שתתקבל לאחר שעה זו,    15:30שעה       24/11/21  הצעות יוגשו לא יאוחר מיום •

 ותוחזר לידי המגיש. תתקבל

 

 

 



 אופן בחירת הזוכה  .10

על   • במכרז  הזוכה  כהצעה  תמליץ  המכרזים  הזולהההצעה  וועדת  ובלבד    ביותר  הכשרה 

 העירייה.  אומדןבשהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב 

 

 בירור פרטים .11

המכרזים   • להזמין    וועדת  מנת  ,  מציערשאית  במסמכי    על  פרטים  וכן    ההצעהלברר  שהגיש 

 .פרטים אחרים הדרושים לה לצורך כל החלטה

 

 רכישת מסמכי המכרז  .12

₪ שישולמו באמצעות אתר התשלומים העירוני    1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת   •

 .  / adummim.muni.il-https://www.maaleשכתובתו :

 

 לוח זמנים למכרז  .13

 המקום המועד האירוע

חדר   12:30בשעה  10/11/2021 קבלנים סיור 

בניין   3ישיבות קומה 

 העירייה 

 משרדי העירייה  15:30בשעה  24/11/2021 מועד אחרון להגשת הצעות 

 העירייה משרדי  מועד יישלח בהמשך  פתיחת תיבת המכרזים 

 

 מועדדחיית הזה   ובכלל פיו על במכרז או שנקבעו השונים במועדים שינויים לערוך רשאית העירייה .14

 לפרטים בהתאם במכרז למשתתפים תימסר כאמור דחייה בדבר הודעה  .להגשת ההצעות האחרון

 המכרז. מסמכי רכישת שמסרו בעת

 

 

 עו"ד חני כהן 

 מנהלת מחלקת מכרזים 

 אדומים עיריית מעלה 
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 המציע(: ______________________________   -)להלן  שם הקבלן

 

 : ______________________________ מס' תיק ברשם הקבלנים

 

 מס' רישום חברה/מס' ת"ז של המציע: ____________________ 

 

 _______________ שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: 

 

 שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: _______________ 

 

 

 : כתובת המציע

 עיר ____________ רחוב _____________ מס' ______  

 ת"ד ______ מיקוד _________ 

 

 מס' טלפון בעבודה: _________________ 

 

 _____________________ @ _____________ דוא"ל: 

 

 מס' פקס בעבודה: _________________ 

 

 מס' טלפון נייד: __________________ 

 

 )ע"י מורשי חתימה(:   חתימת המציע 

  

 _______________  __________________ 

 חתימה                חתימה 

 

 אישור מורשי חתימה:   

התקבלו   אני הח"מ עו"ד/רו"ח מאשרים כי החותם/ים לעיל בשם המציע מוסמכים    וכי  כן  לעשות 

 אצל המציע כל ההחלטות עפ"י מסמכי התאגדותו.  

   

  __________________  

 

 

 

 



 

 

 

 


