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  09/21מכרז פומבי מס' 
 

פרסום חדש והודעה על עדכון תנאי   -חשמונאיםכיתות בישוב  4של מעון יום  יצועלתכנון וב
 וביטול חובת ההשתתפות בסיור הקבלנים  הסף

 
)להלן בע"מ  בנימין  כלכלית  המועצה  החברה-חברה  של  מלאה  בבעלות  עירוני  תאגיד  היא  מטה  (  האזורית 

הכל בהתאם  ,  כיתות בישוב חשמונאים  4לתכנון וביצוע של מעון יום  החברה מזמינה בזאת הצעות    .בנימין
 למפורט במסמכי המכרז. 

 
פורסמה מודעה בקשר עם המכרז שבנדון אך נפלו בה טעות בקשר עם תנאי הסף. המשתתפים    17.6.21ביום  

מיום   מהמודעה  להתעלם  שלהלן.ולהס  17.6.21מתבקשים  המודעה  נוסח  על  חובת    תמך  בוטלה  כל  בתוך 
 ההשתתפות בסיור הקבלנים.

 
  2,000  את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  

הערבה    בית–התעשייה שער בנימין    באזורבמשרדי החברה הנמצאים  )התשלום לא יוחזר(    כולל מע"מ  ₪  
   .20/06/21, החל מיום 15:00-09:00ה' בין השעות  –, בימים א' (משרדי החברה-)להלן ת קרקע קומ

 
מספר חשבון  ,  הלאום  321בנק דיסקונט, סניף  לחשבון  ב  העברה בנקאית בלבדהרכישה תתבצע באמצעות  

 . , על שם חברה כלכלית בנימין בע"מ154269737
 

   .ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במשרדי החברה כאמור לעיל החל מהתאריך האמור
 

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין  
ולהכניסן לתיבת המכרזים  "  כיתות בישוב חשמונאים   4לתכנון וביצוע של מעון יום  "    21/09מכרז פומבי מס'  "

תשומת לב המציעים כי יש לצרף למעטפת ההצעה    .12:00בשעה  27/06/21לא יאוחר מיום במשרדי החברה  
 התקן אחסון נייד )דיסק און קי( עם ההעתק ההצעה. 

 
 חשמונאים. תבור פינת היובל ביישוב הברחוב  נפגשים .08:30בשעה   20/06/21' א ייערך ביום סיור קבלנים

 
אתר האינטרנט  ל   יעלה  , לרבות בקשר עם תנאי הסף שלו,המכרזכי כל שינוי או הבהרה בקשר עם    יובהר

 .  /https://www.cbinyamin.org.il בכתובת החברהשל 
המציעים הפוטנציאליים  באחריות  הבהרות    והמציעים  או  שינויים  פורסמו  האם  האינטרנט  לוודא  באתר 

 .כאמור ולא תישמע כל טענה בקשר עם כך
 

יצוין כי מדובר במכרז פאושלי כאשר המחיר המקסימאלי לביצוע העבודות עליו יידרשו המציעים לתת הנחה  
 מע"מ. בתוספת₪  4,230,000עומד על 

 
ההצעות במכרז, בכל    בישראל העומדים, במועד הגשתרשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין  

 :התנאים המפורטים להלן

המשתתף רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפנקס רשם הקבלנים בישראל, תחת רישום ראשי בענף   •
ג'100הבניה ) )סווג קבלנים    1(, בסיווג  לפחות, בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 

 .  1988-רשומים(, התשמ"ח
( פרויקטים של הקמת מבנים, אשר הושלמו  2)  שניהמשתתף סיים לבצע )כקבלן ראשי או משני(, לפחות   •

  1,000,000  ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ואשר היקפם הכספי של  כל אחד מהם הוא  2014בין השנים  
הוא   האמורים  מהפרויקטים  אחד  לפחות  כאשר  לפחות  מע"מ(  כולל  )לא  יום  ₪  מעון  להקמת  פרויקט 

 ביצוע. -בשיטת תכנון
המבנה שהוקם )מבנה חדש או תוספת למבנה קיים אך לא עבודות שיפוץ שאינן כוללות    -"סיים לבצע" •

בניה חדשה( על ידי המשתתף הינו מבנה גמור, פועל ומושלם לייעודו ואשר נמסר למזמין העבודה בין השנים  
 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז.   2014

 קומות.  3-כל מבנה למעט מבני מגורים הכוללים פחות מ  –"מבנה"  •
 עלות להקמת כל הפרויקט מלבד שטחי פיתוח וחניה.  – "היקף כספי" •
לשם הוכחת הניסיון ופרטי הפרויקטים על פי סעיף זה, על המשתתף למלא את התצהיר להוכחת הניסיון   •

 המצורף למכרז כנספח ג'. 
 או המציא המחאה בנקאית כמפורט בסעיף האמור.  המשתתף המציא את ערבות המכרז •
 המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.  •
גופים   • עסקאות  לחוק  בהתאם  במקור,  מס  וניכוי  ספרים  ניהול  על  כדין  אישורים  בעל  הינו  המשתתף 

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 
 
 
 

https://www.cbinyamin.org.il/
https://www.cbinyamin.org.il/
https://www.cbinyamin.org.il/


 בכבוד רב,

 ישראל גנץ

 יו"ר הדירקטוריון
 

 ₪.  2,000המשתתף רכש את מסמכי המכרז בעלות של  •
 ייגבר האמור במסמכי המכרז.  -האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרזכל סתירה בין  •

 . 02-9977167  בטלפון מס' אסתר חסןפרטים נוספים ניתן  לקבל אצל 
 


