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שהינה חברת בת בבעלות מלאה של החברה הכלכלית "( המזמין)להלן: "כלכלית חיפה ניהול פרויקטים בע"מ 
פארק המשך פיתוח מתחם לקראת חישוף וניקיון  ,גיזוםמבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות לחיפה בע"מ 

 המכרז  )להלן "העבודות"(.בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי  -הספורט  בקרית חיים 
 

 :  עקרונות ההתקשרותתמצית 
 תנאי סף: 

ביצע במהלך השלוש השנים האחרונות לפני היום הקובע לכל הפחות שלוש עבודות בהיקף דומה המציע  .1
 .לעבודה נשוא מכרז זה

 במרשם הקבלנים. לפחות 1-המציע הינו קבלן רשום בסיווג א .2
 .ם משרד החקלאותמחזיק בתעודת גוזם מומחה מטעהמציע  .3
 :  כללי

כלכלית חיפה ניהול פרויקטים בע"מ במשרדי  2018ליולי  11החל מיום  לרכושאת חוברת המכרז ניתן  .1
-04טלפון  "משרדי החברה"( -)להלן 7קומה  3מגדלי מת"ם  –החברה הכלכלית חיפה בע"מ אצל 

 .08:30 - 16:00ה' ובשעות  -,  בימים א' 8550150
     )סכום זה לא יוחזר בכל מקרה(  ש"ח 500חוברת המכרז תיעשה כנגד קבלה על תשלום בסך מסירת            
      177221חשבון   562סניף חיפה עסקים  בנק הפועלים כלכלית חיפה ניהול פרויקטים בע"מחשבון לזכות            
 ושם נציג המציע בהליכי המכרז. , דוא"ל ומסירת שם הרוכש, כתובת, מס' טלפון, מס' פקסימיליה            

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מוגבלת ובלתי מותנת בתנאים, בסך של  .2
, בתוקף עד ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז בנוסח המצורף למסמכי המכרז, (₪עשרת אלפים ) 10,000

הערבות תחולט במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בהתחייבות  .30.11.2018 יום
  מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

מאחורי בית בחניה אתר העבודות סמוך לבהפגישה  08:30בשעה  18.7.2018סיור מציעים ייערך ביום  .3
להגשת  תנאי מוקדםבסיור המציעים מהווה ההשתתפות . רחוב אברהם דנינו חיפה –. כתובת בוויז נגלר

 . הצעה במכרז
בשאלות הבהרה בכתב,  לחברהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים לפנות  15:00בשעה  19.7.2018ם עד יו .4

 באופן המפורט במסמכי המכרז. 
י את ההצעות למכרז יש להגיש, באופן המפורט במסמכי המכרז, בתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרד .5

 החברה.
 .0051: בשעה  25.7.2018 הינו)'היום הקובע'( צעות המועד האחרון להגשת ה .6
 .או לדחות את כל ההצעות המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, שלא לקבל כל הצעה שהיא, .7
המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי  .8

ואילו כל ודעה זו כוללים תנאי סף להשתתפות במכרז בלבד, אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במ
 התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז. 

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז,  .9
מכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי ה

 מסמכי המכרז.
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