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 המכרז תנאי מסמכי הכוללת
  המבצע הצעת+

 
 בכל החברה את לחייב כדי באמור ואין, בלבד כללית לידיעה הינו זה פרסום *

 מסמכיה על המכרז בחוברת שיופיעו אלו הם המחייבים התנאים. שהיא צורה
 .ונספחיהם

 
 תנאים מקדמיים 

 
 למועד נכון, המצטברים התנאים כל מתקיימים בהם מציעים רק הצעות להגיש רשאים
 :להלן המפורטים, במכרז ההצעות להגשת שנקבע האחרון

 
 .אחת משפטית אישיות ידי על תוגש ההצעה .1

הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד  .2
הוא אינו חייב בחובות אגרה  –עוסק מורשה. אם המציע חברה או שותפות רשומה 

הוא אינו  –שנתית עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. אם המציע חברה 
". על ת חוק" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרת חוקמוגדר כ"חברה מפר
בו אין ציון שהיא חברה שברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המציע לצרף נסח ח

מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק )ניתן להפקה דרך אתר 
 (.Taagidim.justice.gov.ilהאינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו 

ללה בדו"חות הכספיים של המציע "אזהרת עסק חי" בחמש השנים קדמו נכלא  .3
להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף זה יש לצרף אישור רו"ח למועד הגשת הצעתו. 

  .1בנוסח המצורף למכרז כמסמך ט'

ואילך, עבודות שילוט באזורי תעשיה ו/או בשכונות  2017המציע ביצע, משנת  .4
מגורים עבור משרדי ממשלה, רשויות )כגון רשות מקרקעי ישראל( ורשויות 

"מ. לפני מע ₪)מיליון וחמש מאות אלף(  1,500,000מקומיות, בהיקף מצטבר של 
תנאי הסף זה, יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצורף למכרז  להוכחת
וחשבונות סופיים או חלקיים, מאושרים על ידי המזמין. לא תתקבל כל  2ט'כמסמך 

 כאמור. מאושרלניסיון המציע מלבד חשבון סופי או חלקי  הוכחה אחרת

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot


 –על המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5
 ת המס כחוק. , המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויו1976

על המציע לצרף התחייבות חתומה על ידיו בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום  .6
, בנוסח המצורף 1976 –שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

. במידה והמציע הינו תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה וכן 1'זכמסמך 
 אימות חתימה ע"י עו"ד.

תיאם את הצעתו במכרז עם מציע פוטנציאלי, ומתחייב שלא לגלות, המציע לא  .7
ולמנוע את גילוי פרטי הצעתו לאחרים עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז. על המציע 
לצרף התחייבות חתומה בדבר הצהרת המציע בדבר אי תיאום הצעתו בנוסח מסמך 

כן אימות '. במידה והמציע הינו תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה וז
 חתימה ע"י עו"ד.

 אישור ולצרףמאתר האינטרנט של החברה  המכרז מסמכי את להוריד המציע על .8
מסמכי המכרז מופיעים  .באתר המפורסם בנוסח המכרז מסמכי הורדת על חתום

תחת   www.gadish.co.ilבכתובת 12:00בשעה  18/11/2021באתר החברה החל מיום 
: "מכרזים" בהתאם למס' המכרז שבנדון. המועד האחרון לעיון והורדת הלשונית

שאלות הבהרה ניתן לשלוח . 12:00בשעה  06/12/2021 -השני המסמכים הינו יום 
, וזאת עד לא yamits@gadish.co.ilאו למייל  03-6083020אל מנהל הפרויקט בפקס 

בלת שאלות ההבהרה . האחריות לווידוא ק12:00בשעה  28/11/2021יאוחר מיום 
למנהל הפרויקט חלה על הקבלן. תשובות לשאלות הבהרה תשלחנה עד ליום 

 . 14:00 שעה 30/11/2021

 

 הערות

כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע עד  .1
החברה רשאית להאריך את תוקף ההצעות   ימים ממועד הגשת ההצעה. 180

 בהסכמת המציע מעבר לתאריך הנ"ל. 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי מציע המגיש הצעה להשתתף במכרז אינו רשאי  .2
להציע הצעה משותפת, דהיינו הצעה אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, 

 או יותר. 

מכרז ואינו בא לגרוע האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .3
, אלא להוסיף נספחיהםבמסמכי המכרז על  מתנאי כלשהו מהתנאים המפורטים

 עליהם.

על המציע לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה, והצעתו תוגש אך ורק  .4
 בהסתמך על בדיקותיו הוא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל  .5
להוציא לפועל על ידי המציע הזוכה חלק מן העבודה בלבד. חלק מן המכרז ו

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, הדבר 
 מסור להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לפסול  .6
מציע אשר למזמין המכרז ו/או לחברה היה הצעה ו/או השתתפות במכרז, של 

עמו ניסיון שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת 
מביצוע עבודות/מתן שירותים על ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או התנהלות בלתי 

הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, 



ין מזמין המכרז ו/או החברה ובין אותו מציע מסוג השירותים אחת או יותר, ב
 או העבודות מושא המכרז. 

מובהר בזאת כי ביצוע העבודות נשוא המכרז והתשלום בגינן מותנה בקבלת  .7
אישור תקציבי והעברת הכספים מהמזמין קרי, משרד הכלכלה, לחברה, וכפוף 

 לכך לכל דבר ועניין.

 
 

 


