
 
 

 

 חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ 

 הקמת שלב א' –פארק מדעי החיים חיפה 

 102/10/מעליות של  ההתקנאספקה ולמכרז פומבי  

 
עבודות  ביצוע "( מבקשת לקבל הצעות להמזמיןמ )להלן: ""חברת ניהול פארק מדעי החיים, חיפה בע

קומות )קומת חניון תת  8בן  מבנהבלהקמת שלב א' של פארק מדעי החיים חיפה, התקנת מעליות 
תחנות ועוד מעלית אחת  8נוסעים,  31-מעליות ל 4. כמות המעליות: קומות עיליות( 7קרקעית ועוד 

 .("המבנה", או "הפרויקט)להלן: "  תחנות  2 ,נוסעים 31-ל
הפרויקט )הנבנה על מקרקעין המצויים במבואות חיפה הדרומיים, סמוך למת"ם ובתחום שיפוט 

עיר חיפה( עתיד לשמש כשלב ראשון של פארק מדעי החיים חיפה לצורך אכסניה לחברות עתירות ה
 ידע בכלל, ובתחומי מדעי החיים בפרט.

 :  עקרונות ההתקשרותתמצית 

 חודשים קלנדריים החל מיום מתן צו התחלת העבודה.  9 מכרז הינהל תקופת הביצוע .3

מכרז התנאי מוקדם לסיום הליכי וכמכרז לשם הבטחת מילוי חובות הקבלן לפי החוזה וה .2
ביצוע ערבות בידי המזמין מכרז יפקיד בזוכה ה, המזמיןוויצירת יחסים חוזיים בין הקבלן 

בנוסח מסכום הצעתו בתוספת מע"מ כחוק,  31%בנקאית בלתי מוגבלת בתנאים על סך 
יום מ קלנדריים חודשים 32 תקופה שלבתוקף לאשר תעמוד המצורף למסמכי המכרז, 

 . , והכל בכפוף לתנאי המכרזקבלת הודעה מאת המזמין על זכייה במכרז

להשתתפותו  תנאי הסףשהן תמצית , במצטברמציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות, העל  .1
 במכרז:

לפי תקנות רישום ( 381מעליות מדרגות נעות ) בענף 1 –המציע הינו בעל סיווג ב   .א

 . 3988 –קבלנים רשומים(,  התשמ"ח קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג 

 ןמה תשכל אחעבודות הדומות לעבודות נשוא מכרז זה,  1לפחות  ביצע בעבר המציע .ב

ש"ח )שניים וחצי מיליון(  ///0//200של לפחות )לא כולל מע"מ( בהיקף כספי 

השנים  1ואשר ביצוען הסתיים במהלך  )בהתאם למדד הבניה הידוע ביום הקובע(

 היום הקובע. האחרונות לפני

הציוד המוצע ע"י המציע הינו ציוד המיוצר על ידי תאגיד רב לאומי מוכר ובעל  .ג

מוניטין רב שנים בתחום )כגון: אוטיס, שינדלר, טיסן קרופ, קונה או מיצובישי( או 

ציוד שהינו ציוד תואם או שווה ערך להנחת דעתו של המנהל המיוצר בתכנון, 

ר, והכל בכפוף לכך שליצרן הציוד קיים ניסיון באישור ובפיקוח של תאגיד כאמו

השנים האחרונות  1קודם ומוכח בישראל ושציוד מתוצרתו פועל בישראל במהלך 

  לפני היום הקובע. 

 על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ד.

 .3971התשל"ו 

את כל האישורים והמסמכים  מופיעות המכרז,, בין יתר הדרישות העל המציע לצרף להצעתו
 .המעידים כי הוא ממלא אחר התנאים כאמור לעיל

 :  כללי

ברח'  קידן בע"מבמשרדי חברת  2/0202/10'  א החל מיוםניתן לקבל  מכרזת הואת חובר .3
 .18:11 - 31:11ה' ובשעות  -בימים א'   ,14-8112994, חיפה, טלפון 13טשרניחובסקי 

)סכום זה לא יוחזר בכל   ₪ //0עשה כנגד קבלה על תשלום בסך יחוברת מכרז תכל סירת מ .2
בבנק הבינלאומי הראשון חברת ניהול פארק מדעי החיים חיפה בע"מ  לזכותמקרה( 



 
 

 

ומסירת שם הרוכש, כתובת,  419-294441 -)יצחק שדה( מספר חשבון 48לישראל בע"מ סניף 
תשלום התמורה בעד  ע בהליכי המכרז.מס' טלפון, מס' פקסימיליה ושם נציג המצי

להשתתפות מהווה תנאי מוקדם  120002/10 עד ליום השתתפות במכרז כאמור לעיל, 
  .במכרז

ת יובלתי מותנבלתי מוגבלת אוטונומית ערבות בנקאית לצרף להצעתו מכרז בהמציע על  .1
תנאים וב המצורף למסמכי המכרז (, בנוסחש"ח מאתיים אלף) 211,111בסך של  ,בתנאים

רבות תחולט במקרה בו יחזור הע .2/0/0010   בתוקף עד יום, כמפורט במסמכי המכרז
 המציע מהצעתו או לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

באתר הפרויקט במבואות חיפה  31:11בשעה  17/14/34ביום  םיתקיי קבלניםסיור  .4
 .ילה למשרדי חברת החשמל(ברחוב רוטנברג )מול הדרך המוב הדרומיים 

 תנאי מוקדם להגשת הצעה. ההינ הקבלניםהשתתפות בסיור  

בשאלות מפקח יהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות ל //:12בשעה  110/0010ם עד יו .3
 . מכרזהבהרה בכתב, באופן המפורט במסמכי ה

כלית החברה הכלבמשרדי  ,מכרזאת ההצעות למכרז יש להגיש, באופן המפורט במסמכי ה .1
)את המעטפה יש לשלשל , מת"ם חיפה 7קומה  1, מגדל  9לחיפה בע"מ רחוב אנדרה סחרוב 

 .  (מכרזלתיבת ה

 .01//:בשעה  200002/10 הינו)'היום הקובע'( המועד האחרון להגשת הצעות  .7

 במסגרת המכרז, ובכפוף לתנאים המנויים לעניין זה בכתב ההזמנה, ייערך הליך של תמחור .8
 נוסף.

שלא וכן את הזכות , מכרזאת הו/או לפרסם מחדש לבטל שומר לעצמו את הזכות  המזמין .9
  ביותר. ותהזולאו לדחות את כל ההצעות, לרבות את  ,לקבל כל הצעה שהיא

את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות  םבעצמלבדוק  םאחראיו יהי יםהמציע .31
כוללים תנאי סף  במודעה זווכל מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים 

להשתתפות במכרז בלבד, ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר 
 מסמכי המכרז. 

וע מהתנאים המפורטים מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגר .33
המכרז  במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי

 לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.
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