
 

 8201/12 מס' מכרז פומבי

 ביבנהבשכונת נאות שמיר תכנון והקמת מבני שנאים תת קרקעיים ל

התקשרה בהסכם עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר שמטרתו  "(העירייה)להלן: "עיריית יבנה  .1
יחידות  2,300 -"( בהיקף של כנאות שמירחדשה )"שכונת מגורים להביא לתכנון, פיתוח ושיווק של 

בלוח  באתר הפיתוחעבודות במסגרת ההסכם התחייבה העירייה לבצע את . "(האתר)להלן: " דיור
 את הבינוי והאכלוס המהירים של השכונה. , על מנת לאפשר זמנים קצר וקשיח

בתחומי האתר, חדרי שנאים תת קרקעיים  14תכנון והקמה של  עבודות נשוא הזמנה זו כוללותה .2
טרנספורמציה וכן עבודות פיתוח מסוימות בסביבתם הקרובה. בסיום שישמשו להצבת מתקני 

 . "(חח"ילישראל בע"מ )להלן: " העבודות ימסרו חדרי השנאים לחברת החשמל

כתנאי לאכלוס לוח הזמנים הקצר והקשיח לביצוען, המומחיות שנדרשת בביצוע העבודות ולנוכח  .3
אי סף להשתתפות במכרז אשר יבטיחו שרק קבעה העירייה תניחידות הדיור שנבנות ויבנו באתר, 

שהעיקריים יוכלו להתמודד במכרז,  ,דומותקבלנים בעלי יכולת ונסיון מוכחים בביצוע של עבודות 
  כדלקמן: הם הינם בש

 המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל )לא תותר הגשה של הצעות משותפות לשני גורמים(. .א

 .ומעלה 1ג'( בסיווג עבודות בניה) 100בענף קבלן רשום  הואהמציע  .ב

 המציע מחזיק באישור תקף של חח"י לתכנון ולביצוע חדרי שנאים תת קרקעיים טרומיים. .ג

עומד בהוראות חוק ו 1976 –המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .ד
 .1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 בות המכרז.הגיש את ערו המציע רכש את מסמכי המכרז .ה

 המציע השתתף בסיור הקבלנים )לכל אורכו(. .ו

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

משרדי מינהלת הסכם הגג של )כולל מע"מ( ב₪  500רכוש תמורת סך של לניתן  המכרז מסמכיאת  .4
  (.15:00 - 9:00)בין השעות   9.10.2018 , יבנה, החל מיום2ברחוב התנאים העירייה 

משרדי מינהל הסכם יציאה מ)ה 11:00שעה  11.10.2018להכרת האתר יתקיים ביום  סיור קבלנים .5
לנוכח  .השתתפות בסיור לכל אורכו הינה תנאי חובה להשתתפות במכרז, יבנה. 2הגג ברחוב התנאים 

חובה( שהמשתתפים בסיור יהיו מנכ"ל ו/או סמנכ"ל הנדסה של  ץ )אך לאחשיבות הסיור, מומל
רשם אצל מארגני הסיור עם תחילתו ועם סיומו, בציון יהמציע. על המשתתפים בסיור לדאוג לה

 זהותם ותפקידם אצל המציע.

על בנוסח הקבוע במסמכי המכרז  לקיום ההצעהבנקאית אוטונומית לצרף להצעתו ערבות  ל המציעע .6
 . ₪ 90,000 של סך

שאלות  .17:00בשעה  16.10.2018המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה בקשר עם המכרז הוא ביום  .7
באמצעות דואר  או( 03-6251223)לפקס מס'  הפקסימיליההבהרה כאמור יש לשלוח באמצעות 

תוך ציון שם מר דוד עובדיה או מר גלעד מוצפי,  לידי( yahel@yahel-eng.co.ilאלקטרוני )לכתובת 
 .המכרז ומספרו בראש הפנייה

ביום המועד להגשת הצעות למכרז )לא תותר הגשת הצעות במועד מוקדם או מאוחר למועד זה( הוא  .8
)אצל יעל  ביבנה ,50מזכירות העיריה, שדרות דואני משרדי ב 12:00 – 8:30בין השעות  22.10.2018
 . יצחק פור(

 )לרבות תנאי הסף( פרטים המלאים והמחייבים אודות המכרזפרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. ה .9
 .מסמכי המכרזבהם אלו המופיעים 

 צבי גוב ארי 
  העירייהראש  

    


