
 

 

 אחריות ושירות  הספקה ומתןהזמנת הצעות לרכש,  -0102/2 פומבי מס'מכרז 
 למאווררים לכר הדשא באצטדיון סמי עופר חיפה 

 
 

( הצעות מחיר "החברה")להלן:  לחברה הכלכלית לחיפה בע"מהנכם מוזמנים בזאת להגיש  .1
הדשא באצטדיון סמי עופר חיפה )להלן:  למאווררים לכרלרכש, הספקה ומתן אחריות ושירות 

 (."הטובין" -)להלן ל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיווהכ"(, האצטדיון"
על מקרקעין המצויים במבואות חיפה הדרומיים, סמוך בעיצומם של ימים אלה אצטדיון )הנבנה ה .2

החיפאיות ( עתיד לשמש כמגרשן הביתי של קבוצות הכדורגל למת"ם ובתחום שיפוט העיר חיפה
 .וכן לארח משחקים בינלאומיים של נבחרת ישראל ויתר קבוצות הכדורגל בארץ

לרבות הטובין, מציע שייבחר יידרש לספק את כל לאמור במסמכי המכרז לעניין זה,  בכפוף .3
בתוך ולא  ,החברהאשר תוציא  הטובין, בהתאם להזמנה להספקת לאתר האצטדיון םהובלת

  ם ממועד ההזמנה.( יותשעים) 09יאוחר מחלוף 
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים  בהודעה זוהאמור  .4

במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור 
 , יגברו מסמכי המכרז. במודעה זו

 להשתתפותו במכרז:  תמצית תנאי הסףעל כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות, שהנן  .5
 -בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  5.1

6091 . 
 בת / מפיץ מורשה / סוכן מורשה בישראל-הוא נציג רשמי / יבואן מורשה / תאגידהמציע  5.2

 .הטוביןמטעם יצרן 
יחידות מהדגם של המאווררים  09להיות בעל ניסיון בהתקנת לפחות  /היצרןעל המציע 5.3

. מובהר כי במידה זה מכרזלפרסום המוצע על ידו במהלך השנתיים האחרונות שקדמו 
 והניסיון בהתקנה הינו של היצרן ההתקנה תבוצע בנוכחות נציג היצרן מחו"ל. 

קוב/שעה. מובהר כי  109,999א. תפוקה מינימאלית  -תנאי סף טכניים לפתרון המוצע 5.4
מינימאלית כוללת )דהיינו כמות המאווררים הנדרשת תקבע בהתאם  מדובר בתפוקה

לתפוקה הכוללת המינימאלית( ב. כל מאוורר מותקן על עגלה נגררת עם גלגלים 
מ'  6המותאמים לנסיעה על דשא ויכולת להיגרר כ"רכבת". ג. רעש מקסימאלי במרחק 

-80db . 
ת ימוגבלת ובלתי מותנ על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי 5.5

( שלושים אלף) 02,222, בסך של לפקודת החברה הכלכלית לחיפה בע"מ בתנאים
, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד ₪

הערבות תחולט במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד  20202/22/ יום
 י המכרז. בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי מסמכ

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

כל יתר התנאים והמסמכים במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו. 
 . בשאר מסמכי המכרז מפורטים בהרחבה

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.אינה  החברה .7
 לזכותבבנק הדואר ש"ח )כולל מע"מ( שישולמו  099דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  .8

סכום זה לא  .001199/11חשבון מספר  16סניף  איגוד, בבנק החברה הכלכלית לחיפה בע"מ
 נסיבות. יוחזר בכל מקרה ובשום

ה', בין השעות  –בימים א'  קבל, כנגד הוכחת תשלום כמפורט לעיל,את מסמכי המכרז ניתן ל .9
משרדי )להלן: " , מת"ם, חיפה9, קומה 3 םמגדלי מת"ב , במשרדי החברה0:99-60:99

 .90-1691063מומלץ לתאם הגעה בטלפון  ."(החברה
בשעה  0010102/2מיום יאוחר  תופקד בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, לא הצעהה .11

, הכל בהתאם לנוהל ולדרישות כמפורט "(תצעוהמועד האחרון להגשת ה)להלן: " 0:22/
 בדואר. הצעה. אין לשלוח את הבמסמכי המכרז

 
 

 גל פלג, מנכ"ל
                                                                                           

 הכלכלית לחיפה בע"מהחברה 
 


