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 2020ספטמבר  10

 לכבוד
 

--------------------- 
 

 שלום רב, 
 

 
 אילתב הקמת אולם ספורט במתחם בית ספר "ימין הרצוג"  10/2020פומבי מס' מ/ מכרזהנדון: 

  )"מכרז אומדן"( 
 

 1ינויים מס' הבהרות וש מכתב
 

)להלן: הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ  שהתקבלו במשרדי החברהבעקבות פניות מציעים  .1
מבקשת בזאת להודיע על  החברה, והחלטות החברה ,בקשר עם המכרז שבנדון"החברה"( 
 : כמפורט להלן ,השינויים למסמכי המכרזההבהרות ו

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז .1.1

א מבוטל, ובמקומו יבומסמך א'(  –תנאי המכרז ) חוברת מסמכי המכרזל 5 בעמ' 2סעיף 
 באדום(: מסומניםהסעיף הבא )השינויים 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז  .2
מקיים רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, 

 את כל דרישות  הסף המצטברות הבאות:
 

באופן רצוף  100לפחות בענף  2-בסיווג ג הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים 2.1
גבוה בסיווג  או,, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז

האחרונות שקדמו למועד  נתייםבאופן רצוף בש 100בענף  - 5-ג ,4-, ג3-ג - יותר
לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, )סיווג  ,הגשת ההצעות למכרז

 . 1988-קבלנים רשומים(  תשמ"ח
 

, קבלן המשנה או מטעמו, בעצמו או באמצעות צד שלישי ,והשליםהמציע ביצע  2.2
ואילך,  01/01/2013 -מ, לביצוע העבודות ביצע והשלים בעצמו ם המציעהמוצע מטע

 אלה: כלעבודות הכוללות את 
 טון. 7-בניית שלד מבנה בעל קונסטרוקציית פלדה בהיקף של לא פחות מ 
  מ"ר.    400-פחות מ מחורר בשטח של לארגיל או ביצוע קירוי פח 

 
 בעלי המקצוע הבאים:  כלהינו בעל צוות ניהול הכולל את  2.3

  שנות ניסיון לפחות לרבות בביצוע תמיכות עם מגדלי  7מהנדס ביצוע בעל
 אקרו וקונסטרוקציית פלדה. 

  שנות ניסיון לפחות. 10מנהל עבודה מוסמך בעל 
 

המעיד כי  1976-פים ציבוריים תשל"והינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גו 2.4
 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

 
 בנוסח מסמך ט'. ש"ח 190,000צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה    2.5

 
ניתן להסתמך על  ולאלא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים,      

רישום בפנקס הקבלנים של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות 
 לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.
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המציע קבלן משנה מטעמו. לעיל   2.2המציע יהא רשאי להציג לצורך עמידה בתנאי הסף      

באמצעות קבלן  ורק ךא. הנ"ל 2.2המפורטות בסעיף עבודות ההזוכה יחויב לבצע את 
המשנה שיאושר במסגרת הצעתו, ולא ניתן יהא להחליף את זהות קבלן המשנה לאחר 

  חכ"אהמועד להגשת הצעות, אלא במקרים חריגים בלבד ובאישור מראש ובכתב של 
 

עבודות באמצעות קבלן המשנה כדי לגרוע מאחריות כלשהי של האין בביצוע  בלבד.     
 המציע הזוכה.

 

כי תנאי הסף נקבעו ואושרו על ידי הצוות המקצועי, כבכל פרויקט, הכולל בין היתר  יצוין .1.2
את קונסטרוקטור הפרויקט, מהנדסי החברה, מינהל הנדסה בעיריית אילת ואינג' דן 

 שטיין, קונסטרוקטור, מפקח הפרויקט.

 .15:00בשעה  22/09/2020' גהמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  .1.3

 

  כרז יוותרו ללא שינוי.יתר תנאי המ .2

מכרז, והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה הקבלנים שרכשו את תיקמכתב זה מופץ לכל  .3
 המכרז.

זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי  מכתבהוראות  .4
זה  מכתבהמכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת ב

שו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים יתקנו/יפר
 הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

 על כל מציע לצרף מכתב זה להצעתו, כשהוא חתום על ידו. .5

 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,
 

 עדי גורשניק                                            
 כ"למנס                                                                                                                              


