
החברה הכלכלית לחיפה בע"מ

מכרז פומבי מס' 5/2013

הזמנת הצעות לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות 
לציוד לאחזקת כר הדשא באצטדיון

הנכם מוזמנים בזאת להגיש לחברה הכלכלית לחיפה בע"מ (להלן: "החברה")   .1
הצעות מחיר לרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות לציוד לאחזקת כר הדשא 
באצטדיון סמי עופר בחיפה (להלן: "האצטדיון"), והכל כמפורט במסמכי המכרז 
ובנספחיו, לרבות האפיון והמפרט של הציוד שבנספח א': טרקטור, מכסחת תופית, 
מכסחת "פלייל", מרסס, מדשנת, מאווררת יתדות, עגלה נרתמת, חרמשים מוטוריים, 
מכונת סימון מכנית ידנית, מפוח אוויר, מכשיר לחיתוך קנטים, מקלפת דשא, 
מכשיר שטיפה, מרסס גב ידני, קומפרסור אוויר קטן, מדללת, משזרעת ומפזרת 

חול (להלן ביחד: "הציוד").
האצטדיון (הנבנה בעיצומם של ימים אלה על מקרקעין המצויים במבואות חיפה   .2
הדרומיים, סמוך למת"ם ובתחום שיפוט העיר חיפה) עתיד לשמש כמגרשן הביתי 
של קבוצות הכדורגל החיפאיות וכן לארח משחקים בינלאומיים של נבחרת ישראל 

ויתר קבוצות הכדורגל בארץ.
במסגרת המכרז ניתן להגיש הצעות מחיר התייחסות לכל הציוד או לכל חלק ממנו,   .3

לפי בחירת המציע. 
בכפוף לאמור במסמכי המכרז לעניין זה, כל מציע שייבחר יידרש לספק את הציוד   .4
נשוא זכייתו, לרבות הובלתו לאתר האצטדיון, בהתאם להזמנה להספקת הציוד 
אשר תוציא החברה, בתוך ולא יאוחר מחלוף 60 (שישים) יום ממועד ההזמנה. 
במידה והאצטדיון לא יהיה ערוך לקליטת הציוד במועד הנקוב בהזמנה, יאחסן 
המציע את הציוד ללא תמורה עד למועד מסירתו לחברה ובלבד שמשך זמן האחסון 

לא יעלה על  90 ימים
האמור בהודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע   .5
מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה 

בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז. 
על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות, שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו   .6

במכרז: 
6.1 בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,     

התשל"ו - 1976.   
6.2 המציע הוא נציג רשמי / יבואן מורשה / תאגיד-בת / מפיץ מורשה / סוכן     

מורשה בישראל מטעם יצרן הציוד.  
6.3 ביחס להצעה לגבי המכסחת ו/או הטרקטור: המכסחת ו/או הטרקטור מן     
הדגם המוצע על ידי המציע (או מדגם הדומה לו ו/או מהווה דגם קודם של    
אותו פריט ציוד) נמצאים, נכון למועד הגשת ההצעה, בשימוש בלפחות     
באצטדיון כדורגל אחד בישראל אשר שימש בעונת המשחקים 2012-2013     

לקיום משחקים רשמיים בליגת העל.   
(למען הסר ספק, הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פריט ציוד מדגם      

כלשהוא אכן דומה לפריט הציוד מהדגם המוצע בהצעה של מציע פלוני  
ו/או מהווה דגם קודם של אותו פריט ציוד, תיעשה על ידי החברה בהתאם     
לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת. קביעה זו     

תחייב את המציעים לכל דבר ועניין).  
המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות   .7
וכל מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זאת כוללים 
תנאי סף להשתתפות במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת 
הצעתו. כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז. 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .8
דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בבנק   .9
הדואר לזכות החברה הכלכלית לחיפה בע"מ, בבנק איגוד סניף 81 חשבון מספר 

496800/66. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה ובשום נסיבות.
10.את מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד הוכחת תשלום כמפורט לעיל, בימים א' – ה', 
בין השעות 9:00-15:00, במשרדי החברה במגדלי מת"ם 3, קומה 7, מת"ם, חיפה 

(להלן: "משרדי החברה"). מומלץ לתאם הגעה בטלפון 04-8550150.
11.ההצעה תופקד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 
25.6.2013 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), הכל בהתאם 

לנוהל ולדרישות כמפורט במסמכי המכרז. אין לשלוח את ההצעה בדואר.
גל פלג, מנכ"ל
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