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 בע"מ ( 6991)החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

 להקמת מגרשי ספורט 602/60/פומבי מס'  מכרז

 
הצעות למתן  הגשת את(, מזמינה בז״החברה״ "מ )להלן:בעמונוסון -יהוד לפיתוח הכלכלית החברה

במסמכי  לפירוט בהתאם והכל( "העירייה" מונוסון )להלן:-יהוד עירייתעבור  להקמת מגרשי ספורט

 .המכרז ונספחיו

 התשלום  ₪ ,,2,0תמורת תשלום של  ,21/612/60/ -החל מיום שני ה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש(
,  בתיאום טלפוני מראש עם ה׳ -, בימים א׳יהוד ,0 וינהויז זאב : ברחובהחברהלא יוחזר(, במשרדי 

  .0שלוחה  ,,0-00666, מזכירות החברה בטלפון
 
  .תנאי להגשה הינו רכישת מסמכי המכרז 

  ,ל.הנ בטלפון בתיאום מראש ,החברהניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום" 

 עותקים.  2, מלאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב־המכרז מסמכי את להגיש יש
הצעת המחיר במעטפה סגורה נפרדת. את כל מסמכי המכרז יחד עם מעטפת הצעת  את להפקיד יש

המחיר יש להפקיד במעטפה עליה מצוין שם ומספר המכרז )ללא ציון זהות המציע( בתיבת המכרזים, 
הצעות שיוגשו מאוחר  בדיוק1 //620שעה ב, 290/602/60ראשון יום מ יאוחר לאבמשרדי החברה, 

  .כלל  יתקבלולמועד זה לא 
 מובהר כי ההוראות והתנאים המחייבים הינם בנוסח המצוי בחוברת המכרז עצמה. 

 

 תנאים כללים

 כללי .0

( בע"מ )להלן0 "החברה"( מזמינה בזה הצעות מחירים 6991החברה הכלכלית לפיתוח יהוד ) .0.0
רגל עם דשא סינטטי, גידור ומערכת תאורה -לעבודות הקמת מגרשי ספורט, מגרשי קט

 הספורט במתנ"ס יהוד, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז1במגרשי 

העבודות כוללות, בין היתר: הקמת מגרש ספורט אספלט, התקנת כר דשא סינטטי מקצועי  .0.2
לכדורגל, עבודות ניקוז, עבודות גידור, התקנת מערכת צינון, עבודות מערכת תאורה לרבות 

 ם בקשר עם כך.כל עבודות הפירוקים, העפר וההכנה הנדרשי
 

תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי המכרז, הצעת המשתתף וחוזה התקשרות המצ"ב  .0.0
 למסמכי המכרז1

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז זה מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים 
 להלן:

 

בענף משנה , 6919 -מי שרשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט .2.0
 ומעלה. 2-בסיווג ג' ,,2

 

 על רישום, כאמור. תקףעל המשתתף לצרף להצעתו אישור  .2.2
 

 .,0יצורף על ידי המציע כנספח מספר  .2.0
 

תשתיות, שבוצעו )במצטבר( הכנסות מביצוע עבודות פיתוח  2,00 -ו 2,02מי שהיו לו בשנים  .2.2
 ש"ח )לא כולל מע"מ(. ,,,,,,,,0 -על ידו כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ

 



על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח המאשר עמידתו בתנאי זה על פי הנוסח המצ"ב  .2.0
 . 2בנספח מספר 

 

 ,,0,0המשתתף התקין לפחות בשלושה מגרשים , משטחי דשא סינטטי בשטח מינימאלי של  .2.6
)כולל ועד למועד האחרון להגשת  2,02-2,06מ"ר כל אחד,  והשלים את התקנתם בין השנים 

הצעות למכרז( , לשביעות רצון המזמין, וכי יש בידו אישור של יצרן הדשא הסינטטי להיותו 
 מתקין מורשה מטעמו בישראל.

 
 א סינטטילמען הסר ספק מובהר בזאת כי "דשא סינטטי" לעניין סעיף זה משמעו דש

   סינטטי   רגל/ פוטבול וכיו"ב. דשא-המיועד לשימושי ספורט, כדוגמת מגרשי כדורגל/ קט 
  חשבון לעניין עמידה ב  שהותקן במגרשי "מיניפיץ" המשמשים כדורגל וכדורסל יחד לא יובא 
 בתנאי המפורט לעיל. 

 
המשתתף לפרט בהצעתו ( רשאי 2.0ככל שהמשתתף אינו עומד בתנאי המפורט לעיל )סעיף 

 מתקין מטעמו העומד בתנאים שלעיל שיצרף את כל האישורים הנדרשים להלן.
 ובהר כי על מנת להוכיח עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את האישורים הנדרשים :מ 


 31 מספר בנספח ב"המצ בנוסח לכדורגל סינטטי דשא מגרש ביצוע ואישור המלצה 
  ,טבלת פירוט פרויקטים מאומתת כדין ע"י עו"ד, בדבר עמידה בכל התנאים דלעיל

לרבות פירוט אודות לפחות שלושה  מקומות/מגרשים בהם התקין המשתתף את 
הדשא הסינטטי, תאריך סיום של כל אחת מההתקנות, סך שטח הדשא שהותקן בכל 

 41בנספח מספר אחד מן המקומות וכדומה בנוסח המצ"ב 
 

מי שהדשא המוצע על ידו במכרז עומד בדרישות הטכניות של המפרט הטכני. על המציע לצרף     2.7
 .00כנספח מספר את המפרט הטכני )המקוצר( של הדשא המוצע. יצורף על ידי המציע 

 
 ,,2,0-לתקופה של חמש שנים ל יצרן הדשאמי שצירף להצעתו דוגמת מתעודת אחריות של  2.0

שעות שימוש שנתיות ואשר אינה מחריגה שימוש בנעלי ספורט מכל סוג ו/או אזורים 
במגרש. נוסח תעודת האחריות המקורי שיינתן לחברה במועד מסירת המגרש יהיה זהה 

 .02כנספח מספר לדוגמת התעודה שתוגש עם הצעת המשתתף יצורף על ידי המציע 
 

להצעתו תצהיר ואישורים הנדרשים, על שם המשתתף, לפי חוק עסקאות גופים  מי שצירף 2.2
 )להלן: "החוק"(. 0276 –ציבוריים, תשל"ו 

 
על המשתתף לצרף להצעה תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים  ,2.0

הנוסח שלא כדין בהתאם לחוק וכן תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, על פי 
, חתום על ידי המשתתף ומאומת על ידי עורך דין 0בנספח מספר המצורף למסמכי המכרז 

וכן אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי החוק ואישור תקף על ניכוי מס 
 במקור. 

 
 ₪ ,,,,,,2מי שצירף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית למימוש מידי, על סך של  2.00

, לפי נוסח הערבות המצורף למסמכי  2/07,/0,דת החברה, שתהא בתוקף עד ליום לפקו
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז והבטחה כי המציע במידה   0בנספח מספר המכרז 

 ויוכרז כזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות.
 

פי הנוסח  תשומת לב המציעים כי קיימת חשיבות הגשת ערבות תקינה ומדויקת על הערה:
שצורף למסמכי המכרז. כל חריגה בנוסח הערבות )גם חריגה שלכאורה מטיבה עם החברה, 

 כגון: תוקף ערבות ארוך יותר, ערבות צמודה וכו'( עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 

החברה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  2.02
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים 

מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי 
 כל דין. 

 
 
 



 
 
 
 

וצירף להצעתו את פרוטוקול חתום ע"י החברה כי השתתף מי שהשתתף בכנס המציעים  2.00
 בכנס כאמור.

 
  * הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים יהיו על 

 שם המשתתף בלבד.   
 
 

 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא 

  למסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו

 זו.

 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד   

  כהן רועי מר

 הכלכלית החברה"ל מנכ

 "מבעמונוסון -יהוד לפיתוח


