
 

 

 

 
  

 

 

 
 100/2021מס' מכרז 

 בכפר יובל  ביצוע מרחבים מוגנים דירתיים )ממ"דים( 
 

"( מזמינה בזה קבלנים, במסגרת פרויקט מיגון צפוני, להגיש הצעת מחיר, לביצוע  המזמין"  :עמיגור ניהול נכסים בע"מ )להלן
 "(.העבודות"  :)להלן בכפר יובלממ"דים,   64עבודות בניית ממ"דים בשיטה מתועשת ו/או בשיטה קונבנציונלית, בהיקף של עד 

 
לביצוע הזמנים  ישלים  חודשים    10הוא    הכולל  הפרויקט  לוח  מחויבויותיו    תאהזוכה  הקבלן  במהלכם  בהסכם  כל  כמפורט 

המכרז  ההתקשרות למסמכי  שעל    .המצורף  בזאת  מודגש  הכולל,  הפרויקט  משך  לעניין  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
חודשים ממועד הכניסה לאתר לביצוע אותו ממ"ד ועד    3  -הקבלן להשלים את עבודות הביצוע של כל ממ"ד תוך לא יאוחר מ 

 .וקבלת אישור הדייר בדבר קבלת הממ"דלמסירת הממ"ד  
 

 המעוניין להגיש הצעות למכרז חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:  קבלן
 . 140ו/או   100ומעלה ענף  3-תאגיד הרשום בישראל כדין או יחיד, אשר רשומים בפנקס הקבלנים ובעלי סיווג ג  .א

לפחות של בניית מבני מגורים ו/או מוסדות ציבוריים,    פרויקטים  שניביצוע של    2017-2020שהשלים במהלך השנים    קבלן .ב
   כולל מע"מ( לפחות.לא  ₪ ) 10,000,000בהיקף כספי של   םמה דשבוצעו על ידו כקבלן ראשי, כאשר כל אח

 . 2017-2020בכל אחת מהשנים ₪ לשנה  5,000,000קבלן בעל מחזור כספי שנתי של לפחות  .ג

ניסיון רע או שלא נתגלה כשל מהותי בעבודות שביצע  או משרד הביטחון ו/או פיקוד העורף  /אשר למזמין    קבלן .ד לא היה 
 השנים האחרונות.   חמשב םעבור

לא הורשע  מקיים אחר כל חוקי העבודה, ו,  1976-הקבלן ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .ה
השנים    3  -ב   ,1991-, ו/או חוק עובדים זרים, התשנ"א1987-שכר מינימום, התשמ"זרות בגין הפרת חוק  יביותר משתי עב 

   האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

 קבלן שאינו מצוי בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או בהקפאת הליכים ו/או ניהול באמצעות מנהל מיוחד. .ו
 

 , חייב בהמצאת ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה כמפורט במסמכי המכרז.ה למכרזקבלן המבקש להגיש הצע 
 

מספר   את  להפחית  הזוכה,  הקבלן  עם  בחוזה  התקשרות  לאחר  לרבות  שלב,  בכל  הזכות,  למזמין  שמורה  כי  בזאת,  מודגש 
לביצוע,   מסויםהממ"דים  מינימום  של  מגבלה  בכלל(  ללא  לפי  )אם  שהיא,  סיבה  מכל  של  ,  והמוחלט  הבלעדי  דעתו  שיקול 

לביצוע   הזמנים  פיגור בלוחות  זה  ובכלל  ו/או החוזה  אי עמידה של הקבלן הזוכה בתנאי המכרז  המזמין, לרבות במקרה של 
העבודות, כך שכמות הממ"דים שתבוצע בפועל על ידי הקבלן תהא פחותה מזו שלגביה נערך המכרז ו/או מזו שלגביה נערכה  

, והדבר לא ייחשב כהפרה של תנאי המכרז או של החוזה עם הקבלן. כל המגיש הצעה במסגרת  הזוכה   ןהתקשרות עם הקבל
מכרז זה, עושה כן מתוך ידיעת תניה זו והסכמה לה, ומוותר על כל טענה לגביה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל מגיש  

ויופחת   לו כל זכות כלפי המזמין במידה  מספר הממ"דים כאמור, בין אם התקשרו עמו ובין אם  הצעה מסכים, שלא תוקנה 
 לאו, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי או החזר כספי מכל סוג שהוא במקרה כזה. 

 
פי המחיר שנקבע במסגרת המכרז, וזאת ללא   על  ידי הקבלן,  שמורה למזמין הזכות להגדיל את מספר הממ"דים לביצוע על 

ו במסגרת המכרז או  צוינממספר הממ"דים ש  100%מור של מספר הממ"דים תהא עד לשיעור של  צורך במכרז נוסף. הגדלה כא
, לפי הגבוה מבין השניים, ובכפוף לסיווג הקבלן. החלטה על הגדלת מספר  הזוכה  לגביהם התקשרות עם הקבלן  המזו שנערכ

לפי שיקול דעתה הבלעדי ועדת המכרזים אצל המזמין,  פי קביעת  על  ובכלל זאת שיקולים של סוג הבנייה  הממ"דים תהיה   ,
     .הביטחון, בכפוף למגבלות התקציב ובאישור מוקדם של משרד הנדרש, סמיכות האתרים וכיוצא בזה

 
מכרזים   2 -מודגש בזאת, כי העבודות מבוצעות במסגרת פרויקט מיגון צפוני, וכי קבלן יכול לזכות או לבצע עבודות בלא יותר מ

אשר מבוצעות או עתידות להתבצע בפועל בו זמנית נכון ת הפרויקט )אם כקבלן ראשי ואם כקבלן משנה(  לביצוע עבודות במסגר
מכרזים, והוא מבצע או עתיד    2  -. היינו, באם קבלן זכה עד למועד פרסום מכרז נוסף כלשהו ב למועד פרסום מכרז נוסף כלשהו

היה רשאי להגיש הצעה למכרז נוסף. מובהר בזאת, למען הסר  לבצע את העבודות נשוא המכרזים דנן בו זמנית, אזי הוא לא י
כי במניין מגבלת   הגורמים    2כל ספק,  ידי  על  ואושר לגביהן חשבון סופי  המכרזים לא תילקחנה בחשבון עבודות שהסתיימו 

רשאי המזמין  הנוספים, יהיה    מכרזיםבמידה ולא יוגשו מספיק הצעות באיזה מה  המוסמכים נכון למועד פרסום המכרז הנוסף.
   לבטל את המגבלה האמורה ו/או לצמצם את תחולתה. 

 
 . הבלעדי ולפי שיקול דעת   לבטל את המכרזמכרז ו/או , לערוך שינויים במסמכי הבכל שלב, את הזכות לעצמו שומר המזמין 

 
גן  מבנה המרכזי בב  המזמין" של  מנהלת מגן צפון "במשרדי    5.20214.החל מיום  מסמכי המכרז יהיו זמינים למסירה לקבלנים  

באמצעות הפקדה  ₪    2000  של  בסךדמי השתתפות  תמורת תשלום    ,15:00-8:00השעות    ה בין-בימים אתפן    ביישוב  התעשיה
,  073-3395999טלפון:  כוכי שטוטלנד  מסמכי המכרז עם גב'    קבלתלתאם  יש  בבנק לאומי.    800בסניף    506635/82לחשבון מס'  

 .www.amigour.co.ilמכרז באתר האינטרנט הניתן לעיין במסמכי   .3902174-052
 

http://www.amigour.co.il/


 

 

 

 
  

 

 

שמורה   .התכנסות בחניית מזכירות הישוב  .בכפר יובלבבוקר    11:00בשעה    6.5.2021  ביום  כנס מציעים וסיור קבלנים יערכו
מציעים וסיורי קבלנים, לפי שיקול דעתו. השתתפות בכנס מציעים וסיור קבלנים למזמין הזכות להוסיף מועדים לקיום כנסי  

 אחד לפחות הינה חובה. 
 

  תל  12ברח' קפלן    המזמיןבמשרדי  לתיבת המכרזים    12:00שעה  עד ה  27.5.2021ביום  למכרז  הצעה  יש להגיש את מסמכי ה 
 . 7בקומה אביב 

 
 המכרז., ואלו מפורטים במסמכי  המכרז במודעה זו כדי למצות את תנאי כי אין מודגש בזאת,


