
 

( המשמשת "גדיש"" ו/או החברהו/או " "המזמין"חברת "גדיש חברה להנדסה בע"מ" )להלן: 
 5/2022כחברה מנהלת מטעם משרד הכלכלה מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז 

(, והכל "המזמין", עבור משרד הכלכלה )להלן: ירכא באז"ת 6לפיתוח כביש להתקשרות בחוזה 
ו/או  "הפרויקט"ו/או  "העבודות"בכפוף להוראות הנקובות במסמכי המכרז ובמסמכיו )להלן: 

 (, מקבלנים מוכרים לעבודות ממשלתיות לפי הפרוט הבא: "המכרז"
 

 מס'

 מכרז

 פרטי

 המכרז

 סווג קבלן

 כולל ענף

עלות חוברת  הורדת חומר  המכרז
 מכרז בש"חה

מקום  –סיור מציעים 
 + מועד

תקופת 
 ביצוע 

מקום ומועד אחרון להגשת 
 הצעה

5/2022 

פיתוח 
 6כביש 

באז"ת 
 ירכא

 200, ענף 2ג'

 
באתר האינטרנט של 

 החברה, לשונית מכרזים:

www.gadish.co.il 

 07/04/2022מתאריך:.

 16/05/2022עד תאריך: .

 

ללא עלות 
 רכישה

 
 28/04/2022בתאריך  .

 
 09:30שעה: .

 
חניון מרכז המזון, מפגש: 

 ירכא
 

דרורית תוינה מנה"פ:  
054-4516688 

 

 

 

10 
 חודשים 

. 
 בתיבת מכרזים 

 במשרדי החברה
 4, אזור קומה 31ברח' המצודה 

 
 16/05/2022בתאריך: 

 
 12:00שעה: 

 
יש לשלשל את מעטפת המכרז 

הכוללת מסמכי תנאי המכרז 
 +הצעת המבצע 

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

 אלו שיופיעו בחוברת המכרז על מסמכיה. התנאים המחייבים הם
 

 תנאים מקדמיים 

 
רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים, נכון למועד האחרון 

 להלן:שנקבע להגשת ההצעות במכרז, המפורטים 
 
 ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת. .1

. על המציע לצרף להצעתו אישור של רשם 2ג' 200בענף המציע רשום בפנקס הקבלנים  .2
 הקבלנים על סיווגו כאמור שיהיה תקף במועד הגשת ההצעות.

בענף המציע הינו בסווג "קבלן מוכר" לביצוע עבודות ממשלתיות תקף במועד הגשת ההצעות  .3
בסיווג או סיווג גבוה יותר. על המציע לצרף להצעתו אישור של גורם מוסמך המעיד  2ג' 200

 על כך.

על המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או עוסק  .4
הוא אינו חייב בחובות אגרה שנתית עבור  –מורשה. אם המציע חברה או שותפות רשומה 

הוא אינו מוגדר כ"חברה מפרה"  –ת ההצעה. אם המציע חברה השנים שקדמו לשנה בה מוגש
ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה". על המציע לצרף נסח חברה/שותפות עדכני 
מרשות התאגידים ובו אין ציון שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום 

ידים, שכתובתו כחברה מפרת חוק )ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאג
Taagidim.justice.gov.il.) 

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית  .5
, 1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 

. הערבות 15/11/2022 בתוקף עד ליום₪  136,944החברה על שם המציע בסך של  דתלפקו
 תוגש בנוסח המפורט בנספח ז'.

על המציע לצרף אישור רו"ח על גובה מחזור ההכנסות והרווח של המציע בכל אחת משלוש  .6
 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.

, המעיד 1976 –יבוריים, התשל"ו על המציע לצרף אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים צ .7
 כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 

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


על המציע לצרף התחייבות חתומה על ידיו בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  .8
. 1, בנוסח המצורף כנספח ח'1976 –מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 ע הינו תאגיד נדרש לחתום אחד ממורשי החתימה וכן אימות חתימה ע"י עו"ד.במידה והמצי

או שווה ערך בתוקף במועד  ISO  9001:2008או  ISO 9002המציע הינו בעל תעודת איכות  .9
 הגשת ההצעות. 

המציע לא תיאם את הצעתו במכרז עם מציע פוטנציאלי, ומתחייב שלא לגלות, ולמנוע את  .10
חרים עד לשלב פתיחת מעטפות המכרז. על המציע לצרף התחייבות גילוי פרטי הצעתו לא

חתומה בדבר הצהרת המציע בדבר אי תיאום הצעתו בנוסח נספח ח'. במידה והמציע הינו 
 תאגיד מתבקש לחתום אחד ממורשי החתימה וכן אימות חתימה ע"י עו"ד.

המציע יצרף להצעתו את סיכום סיור הקבלנים שיועלה לאתר האינטרנט של החברה ביחד  .11
עם תשובות לשאלות הבהרה, ככל שתהיינה, כשהוא חתום על ידו. אם לאחר כנס המציעים 
יתקבלו הבהרות נוספות ממזמין המכרז ו/או מי מטעמו חייב המציע לצרף גם הבהרות אלה, 

  חתומות על ידו. 
החברה סיור המציעים הינה רשות ולשיקול דעת של כל משתתף ועל אחריותו. השתתפות ב

ממליצה על השתתפות בסיור המציעים לצורך קבלת מידע שלם ומקיף מהחברה ביחס 
 לשירותים.

ולצרף אישור חתום על מאתר האינטרנט של החברה על המציע להוריד את מסמכי המכרז  .12
ים באתר החברה החל מסמכי המכרז מופיע .הורדת מסמכי המכרז בנוסח המפורסם באתר

תחת הלשונית: "מכרזים"   www.gadish.co.ilבכתובת 12:00בשעה  07/04/2022מיום 
 -ה שנימכים הינו יום בהתאם למס' המכרז שבנדון. המועד האחרון לעיון והורדת המס

 שאלות הבהרה ניתן לשלוח אל מנהל הפרויקט בפקס. 12:00בשעה  16/05/2022
בשעה  05/05/2022וזאת עד לא יאוחר מיום  ,yamits@gadish.co.ilאו למייל  03-6083020 

. האחריות לווידוא קבלת שאלות ההבהרה למנהל הפרויקט חלה על הקבלן. תשובות 10:00
 . 14:00בשעה  09/05/2022 עד ליום תועלנה לאתרלשאלות הבהרה 

 

 הערות

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

המציע מעבר לתאריך הנ"ל. הארכה תהיה כפופה להארכת תוקף כתב הערבות הבנקאית 
 האוטונומית מטעם המציע.

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

האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מתנאי כלשהו  .3
 במסמכי המכרז על מסמכיו, אלא להוסיף עליהם. מהתנאים המפורטים

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

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

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

  



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

ביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות/מתן שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, העדר ש
שירותים על ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, 
וזאת במסגרת התקשרות קודמת ו/או קיימת, אחת או יותר, בין מזמין המכרז ו/או 

 החברה ובין אותו מציע מסוג השירותים או העבודות מושא המכרז. 

ביצוע העבודות נשוא המכרז והתשלום בגינן מותנה בקבלת אישור  מובהר בזאת כי .7
 תקציבי והעברת הכספים למזמין ממשרד הכלכלה, וכפוף לכך לכל דבר ועניין.

 


