
 חברה כלכלית בנימין בע"מ
 15/20מכרז פומבי מס'                            

 הקדומה לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה
 הודעה על שינוי תנאי המכרז באופן שבו סיור הקבלנים אינו חובה

 
( מודיעה בזאת כי לאור החברה-)להלן חברה כלכלית בנימין בע"מבהמשך לפרסום המכרז שבכותרת, 

כניסה לשילה ב 9:00 בשעה  12.7.20ההנחיות החדשות בקשר עם משבר הקורונה, סיור הקבלנים הקבוע ליום 
 אינו חובה וזאת גם אם כתוב אחרת במסמכי המכרז.-הקדומה

 
מכרז פומבי את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "

ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי החברה ", בינוי ופיתוח במתחם כינוסים שילה הקדומהלביצוע עבודות  15/20מס' 
 .12:00בשעה  26.7.20 לא יאוחר מיום

 
 כניסה לשילה הקדומה.נפגשים . 9:00בשעה  12.7.20 ייערך ביום שאינו חובה סיור קבלנים

 
 תר האינטרנט של מועצהלאשינויים והבהרות בקשר עם המכרז כמו גם פרוטוקול סיור הקבלנים יועלו 

אתר -מכרזים< מכרזי קבלנים< מכרזי החברה הכלכלית )להלן תתחת לשוני אזורית מטה בנימין
כאמור לאתר האינטרנט מוטלת על  שינוייםיודגש כי האחריות לוודא כי החברה העלתה . האינטרנט(

 המשתתפים בלבד ולא תישמע כל טענה בקשר עם כך.
 

 :תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן
 

  ש"ח לפחות לשנה, בכל אחת משלוש השנים שקדמו  5,000,000בעל מחזור כספי שנתי בהיקף של
 (. 2018-2016להגשת הצעתו במכרז )

  כבישים תשתיות  -200קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי
 .לפחות 3-בסיווג גופיתוח 

  ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, בביצוע  2014המציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי, בין השנים
הסתיים ואשר  םם, אשר ביצועעבודות פיתוח/תשתית עבור גופים ציבורייפרויקטים של  3של לפחות 

 )ללא מע"מ(.  ₪ 4,000,000-מהן לא יפחת מ דהיקף כל אח
 

 בסעיף תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם:
 
משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים, מערכת הביטחון, רשויות מקומיות, תאגידים  -גופים ציבוריים" "

 וכל גוף הכפוף לחובת מכרז.מקומיים, מועצות דתיות, תאגיד שהוקם בדין 

 העבודות נמסרו למזמין העבודה. –" ביצוען הסתיים"

  או המחאה בנקאית בהתאם להוראות המכרז.צרף ערבות בנקאית 
 .רכש את מסמכי המכרז 

 
האמור  ייגבר -)למעט עניין סיור הקבלנים(  כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז

 במסמכי המכרז.
 .02-9977239  בטלפון מס'  ליחן חלפוןפרטים נוספים ניתן  לקבל אצל 

                                                 
 בכבוד רב,       
 ישראל גנץ                                                                                                         

 יו"ר הדירקטוריון                                                        

 
 
 


