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רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל תנאי הסף (המקצועיים ,הפיננסים
והמנהליים) המפורטים מטה במצטבר  .מודגש  ,כי כל תנאי הסף המפורטים מטה
חייבים להתקיים במציע עצמו  .לא ניתן להגיש הצעה משותפת.
למען הסר ספק – כל המונחים בסעיף זה ,על תת סעיפיו ,מוגדרים לעיל בסעיף
ההגדרות.

תנאי סף מקצועיים
9.1

המציע הוא קבלן רשום לעבודות הנדסה בנאיות ,כמפורט בחוק רישום
קבלנים ובתקנות שהותקנו מכוחו ,בסיווגים הקבלניים הבאים ,כאשר הם
בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז וכאשר הם רשומים על
שמו של המציע:
בענף  – 200כבישים תשתיות ופיתוח (ענף ראשי) ,קבוצת סיווג ג' ,סוג 2
ומעלה.

9.2

המציע ביצע אחת מבין שתי החלופות שלהלן:
9.2.1

עבודה ( 1אחת) בהיקף כספי של של לפחות  ( 5,000,000חמישה
מליון ) שקלים חדשים ,ללא מע"מ ,אשר ביצועה הושלם במועד
שחל במהלך ( 60שישים) החודשים האחרונים שקדמו למועד
הגשת ההצעות.

9.2.2

( 2שתי) עבודות ,בהיקף כספי מצטבר של לפחות ( 7,000,000שבעה
מליון) שקלים חדשים ,ללא מע"מ ,אשר ביצוען הושלם במועד
שחל במהלך ( 60שישים) החודשים האחרו נים שקדמו למועד
הגשת ההצעות.

תנאי סף פיננסים
9.3

למציע היקף מחזור כספי מינימאלי של לכל הפחות  ( 5,000,000חמישה מליון)
שקלים חדשים ,לא כולל מע"מ ,בשנים  , 2017-2019בכל שנה  ,בהתאם לדוחות
הכספיים המבוקרים לכ"א מהשנים הרלוונטיות .

9.4

המציע נעדר הערת ה"עסק החי" לשנת . 2019

תנאי סף מנהליים
9.5

המציע מקיים את התנאים הקבועים בסעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,
התשל "ו ( 1976 -להלן  -חוק עסקאות גופים ציבוריים ) .

9.6

המציע מקיים את התנאים הקבועים בסעיפים  2ב ו  2 -ב  1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים .

9.7

הצעת המציע מחייבת אותו בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו.

9.8

המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי לתאגידים
מסוגו .

9.9

על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האישורים
הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית  ,אלא אם נקבע
במפורש אחרת  .על המציע להיות ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או
רשם השותפויות  ,בגין השנים הקודמות למכרז ועליו לצרף להצעתו נסח
המעיד שנכון למועד האחרון להגשת ההצעות  ,התאגיד אינו מפר חוק ואינו
בהתראה לפני רישום כמפר חוק .

 9.10יובהר ,כי ההחלטה אם המציע הוא ישות מפרה חוק במועד האחרון להגשת
ההצעות תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים .ועדת המכרזים
רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע לאחר בירור עם המציע שהחברה  /שותפות אינה
מפרת חוק למרות האמור בנסח של רשם החברות  /שותפויות  .לעניין סעיף
משנה זה והנובע מ מנו בלבד "המועד האחרון להגשת ההצעות " יכול להיות עד
 7ימים לפני מועד הגשת ההצעות בפועל .כך למשל ,ניתן להוכיח את דרישת
הסף כאמור ,באמצעות נסח חברה שהוצא  4ימים לפני מועד הגשת ההצעות.
 9.11המציע לא תיאם את הצעתו במכרז.
 9.12המציע  ,או מי מטעמו ,השתתף בכנס מציעים .
 9.13המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה לקיום הצעתו
על סך שאינו נמוך מ  ( 100,000 -מ אה אלף) שקלים חדשים  ,בנוסח הקבוע
ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .וכפי שקבוע ב סעיף שגיאה! מקור ההפניה
לא נמצא .להלן.

