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  תנאי סף:

 הדרישות המפורטות להלן: כלאי להשתתף במכרז מציע העונה על רש

 .כמפורט במסמכי המכרז –למכרז ערבות בנקאית  .1

רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים, במועד הגשת ההצעות, בפנקס  -סיווג קבלני  .2

 160בקוד  1969 –הנדסה בנאיות, תשכ"ט  הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות

על המציע לצרף אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור לעיל  .1קבוצה א' סוג  חשמלאות

 בתוקף למועד הגשת המכרז.

פרויקטים בחמש השנים  3רשאי להשתתף במכרז מציע אשר ביצע בפועל  – נסיון קודם .3

אמפר משולבים בבקרים  630האחרונות בהתקנת לוחות חדשים בגודל של לפחות 

 משולבים בהחלפת לוחות והתאמות למצב קיים . מתוכנתים,

מהיקף הצעת המציע במכרז זה,  80%היקף כל אחת מהעבודות עומד על לפחות  א.

בהרכב עבודות דומה. לעניין היקף העבודות, מובהר מראש, כי במידה והמציע יציג 

היא תחושב כעבודה נפרדת בפני עבודה הכלולה בהסכם מסגרת רב שנתי, הרי ש

 עצמה, לגבי כל שנה קלנדרית.

של לוחות חשמל והתקנה "הרכב עבודות דומה" לענין תנאי סף זה משמעו: אספקה  ב.

 אמפר עם ממירי תדר ובקרים מתוכנתים .  630זרם חזק של לפחות  

מאחר וכל מתקני המים של מיתב הינם מתקנים ביטחוניים על כל המשתמע מובהר בזאת,    .4

 -מכך, מתחייב הזוכה והקבלן המבצע את העבודות בשטח לרבות, העובדים מטעמו להיות 

 בעלי תעודת זהות ישראלית )כחולה(. -כולם 

בודה אשר אחד מהם הינו מנהל ע לכל הפחותעובדים  3צוות העובדים של המציע יכלול      .5

מוסמך וממונה בטיחות. לצורך האמור, על המציע לציין בהצעתו את שם מנהל העבודה ושם 

 ממונה הבטיחות ולצרף תעודות הסמכה בתוקף.

 .חובה – השתתפות בסיור קבלנים .6

 לא תדון כלל.  –עונה על כל הדרישות המפורטות לעיל אשר אינה  הצעה

 



 
 :  מידע כללי

  :נדריים מיום מתן צו התחלת עבודה.יום קל 120משך ההתקשרות  

  ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות בתיאום

יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר שומחייב(.  לצורך קבלת מסמכי המכרז ימסור ) 03-9395553/667טלפוני מראש 

 זים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.המבקש פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכר

  13:00בשעה  201912.25. רביעיעד יום , 2תיבת המכרזים שבקומה ל -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  

 במעטפה סגורה.

 .מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

 "ל. מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ
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