
 
 

 

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ 
 102/1/מכרז פומבי מס' 

 עבודות התאמה גמר מערכות ומסגרות אומן אצטדיון סמי עופר חיפה        
 

( מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות "המזמין"החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן: 
לים ממסגרות אומן ביציע המערבי ומערך מובי 10ובקומה  10התאמה, גמר ומערכות בקומה 

 . יים של חיפההמוקם במבואות הדרומ "(הפרויקטבקונקורס של אצטדיון סמי עופר )להלן: "

צו התחלת  מתןמובהר כי לוח הזמנים לביצוע העבודה הינו שלושה חודשים קלנדריים ממועד 
 . 4100מרץ  -העבודה על ידי המזמין. מועד משוער למתן צו התחלת עבודה

להשתתפותו  תנאי הסף, שהן תמצית במצטברוד לפחות בדרישות הבאות, על כל מציע לעמ
 במכרז: 

על המציע לצרף להצעתו אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק נאמן  .א
למקור ממנו, המעיד כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 

חוק מע"מ(, או שהוא  -)להלן  0679פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 

 עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  .ב
 .  3II -כדין, בנוסח מסמך א' 

את כל האישורים והמסמכים המעידים כי הוא ממלא אחר  על המציע לצרף להצעתו
 .התנאים כאמור לעיל, והכל כמפורט במסמכי המכרז

( לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות 011בענף ראשי בניה ) 4-המציע הינו בעל סיווג ג .ג
 .0611 –הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים( התשמ"ח 

ומות לעבודות נשוא מכרז זה, שכל אחת לפחות שתי עבודות הדהמציע ביצע בעבר  .ד
)בהתאם  ₪)ארבעה מיליון(  0,111,111מהן בהיקף כספי )לא כולל מע"מ( של לפחות 

השנים האחרונות  3למדד הבניה הידוע ביום הקובע( ואשר ביצוען הסתיים במהלך 
 לפני היום הקובע. 

 :  כללי

חברת קידן בע"מ ברח' במשרדי  02.0.02/1את חוברת המכרז ניתן לקבל החל מיום  .0
 - 09:11ה' ובשעות  -,  בימים א' 10-1334660, חיפה, טלפון 33טשרניחובסקי 

11:31. 

)סכום זה לא  ש"ח 0222/מסירת חוברת המכרז תיעשה כנגד קבלה על תשלום בסך  .4
מספר  10החברה הכלכלית לחיפה בע"מ בנק איגוד סניף יוחזר בכל מקרה( לזכות 

ומסירת שם הרוכש, כתובת, מס' טלפון, מס' פקסימיליה ושם נציג  664088644חשבון 

המציע בהליכי המכרז. תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז מהווה תנאי מוקדם 
 להגשת הצעה. 

ת יעל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת ובלתי מותנ .3
ח המצורף למסמכי המכרז , בנוס₪אלף(  ועשרים )מאה 1,11140בתנאים, בסך של 

. הערבות תחולט 2.02/1./4 ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד יום
במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי מסמכי 
המכרז. מובהר ומודגש, כי סכום הערבות כמפורט לעיל לא ישתנה כתלות בזהות 

 ה.המבנים לגביהם מוגשת הצע

ה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות למנהל הפרויקט בשאלות יהי 4.4.02/1עד יום  .0
 הבהרה בכתב, באופן המפורט במסמכי המכרז. 



 
 

 

את ההצעות למכרז יש להגיש, באופן המפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים  .3
, מת"מ 7קומה  3המיועדת לכך במשרדי החברה הכלכלית לחיפה בע"מ, מגדלי מת"מ 

  חיפה. 

 ./226:בשעה  4.4.42/1המועד האחרון להגשת הצעות )'היום הקובע'( הינו  .9

 –באתר הפרויקט; הפגישה  2:22/בשעה  06.0.02/1ביום סיור קבלנים ייערך  .7
 בכניסה לאתר האצטדיון בצידו המזרחי של האתר. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, שלא לקבל כל הצעה שהיא, או  .1
 כל ההצעות, לרבות את הזולה ביותר.לדחות את 

המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות  .6
וכל מידע רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תנאי סף 

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

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים  .01
המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר 

 מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז.

 

 

 

 
 

 גל פלג   
 מנכ"ל    

 החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
 
 


