
 

 
 9201/35 מס' מכרז פומבי

 למתן שירותי תכנון מאגר מים בשכונת נאות שמיר
 

שמטרתו התקשרה בהסכם עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר  "(העירייה)להלן: "עיריית יבנה  .1
להביא לתכנון, פיתוח ושיווק של עתודות קרקע שבתחום שיפוטה של העיר יבנה. במסגרת הסכם זה, 

העירייה לקדם את התכנון והביצוע של עבודות פיתוח הנדרשות לשם שיווקן של הקרקעות התחייבה 
 האמורות.

קמת שכונת נאות בקשר עם פרויקט להמאגר מים שירותי תכנון זמינה בזאת הצעות למתן העירייה מ .2

 "(.הפרויקט" -" והבריכה", "השירותים" ( )להלן, בהתאמה:B+Cשמיר ביבנה )הידועה כתוכנית 

מ"ק, קבלת כל  5,000כוללים תכנון בריכה לאגירת מים בנפח של נשוא הזמנה זו  השירותים  .3
האישורים הסטטוטוריים להקמת הבריכה, ליווי וייעוץ שוטף לעירייה בכל הקשור לביצוע העבודות 

 הינםתתפות במכרז העיקריים להשתנאי סף  להקמת המאגר ופיקוח עליו על ביצוע הבריכה. 
  כדלקמן: 

  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. .3.1.1

 , עם התמחות בתכנון מים וביוב.בפנקס המהנדסים והאדריכליםהוא מהנדס רשום המציע  .3.1.2

מ"ק    5,000בתכנון של לפחות שני מאגרי מים  ו/או בריכות בנפח של לפחות  ניסיוןלמציע  .3.1.3
 .השנים שקדמו להגשת ההצעה 7 -)כל אחד( ב

 .1976 –המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .3.1.4

המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .3.1.5
 .1976– ציבוריים  התשל"ו

לא נפתחה נגד המציע )או כל אחד ממנהליו במקרה של תאגיד( חקירה פלילית ולא הוגש  .3.1.6
 נגדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע.

המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק  .3.1.7
בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים; ואם הורשעו  עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 
האחרונה. היעדר הרשעה כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל 

 אחד ממורשי החתימה במציע. 

 .ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויותהמציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים  .3.1.8

 .רכש את מסמכי המכרזהמציע  .3.1.9

כי התיאור לעיל של תנאי הסף הוא כללי ובלתי ממצה וכי תנאי הסף המלאים והמדויקים  ,מובהר
 .הם אלה שמופיעים במסמכי המכרז

מנהלת הסכם הגג של משרדי )כולל מע"מ( ב₪  1,000רכוש תמורת סך של לניתן  המכרז מסמכיאת  .4
 (. 15:00 - 9:00)בין השעות  24.11.2019, יבנה, החל מיום 2 ברחוב התנאים העירייה

. שאלות 14:00בשעה  1.12.2019המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה בקשר עם המכרז הוא ביום  .5
באמצעות דואר  או( 08-9425672)לפקס מס'  הפקסימיליההבהרה כאמור יש לשלוח באמצעות 

ומספרו בראש , תוך ציון שם המכרז רות דיאז לידי( ruthdi@yavne.muni.ilאלקטרוני )לכתובת 
 .הפנייה

המועד להגשת הצעות למכרז )לא תותר הגשת הצעות במועד מוקדם או מאוחר למועד זה( הוא ביום  .6
 יבנה.  ,50במזכירות העירייה ברח' דואני  12:00 – 9:00בין השעות  9.2.2019

 )לרבות תנאי הסף( אודות המכרז פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים .7
 .מסמכי המכרזבהם אלו המופיעים 

 צבי גוב ארי 
   העירייהראש  


