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 מתכבדת להודיע למשתתפים במכרז שבנדון, כדלקמן:מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 
 

ניתן יהיה להציג לצורך הוכחת עמידה בסעיף ש כךלמכרז  .35 תנאי סף לשנות את: התבקשנו .1
אינו עולה שהיקפם וכן מספר פרויקטים מיליון ש"ח כל אחד,  12.5שני פרויקטים בהיקף של 

 .מיליון ש"ח 7על 
 

 למכרז: .35. להלן נוסחו המתוקן של תנאי סף מתקבלת באופן חלקי: הבקשה תשובה

ועד למועד  1.1.2014המשתתף ביצע, במהלך התקופה שמיום  5.3"
קט אחד בודות בניה" כהגדרתן להלן, בפרויהגשת ההצעות, "ע

 אומיליון ש"ח לפחות, ללא מע"מ,  12שהסתיים, בהיקף כספי של 
קופה האמורה, קטים שהסתיימו, בתבשלושה פרויביצע עבודות בנייה 

מיליון ש"ח לפחות, ללא  6יקטים עמד על שהיקף כל אחד מהפרו
מע"מ. כאמור לעיל בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים 

 נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ. 

למילים "עבודות בניה" תהיה המשמעות הבאה: עבודות בניית מבנה 
ימוש ציבורי )כגון בית ספר, מתנ"ס, מועדון, גן ילדים, מעון יום, לש

די באחת החלופות האמורות( וכן  -מרכז קהילתי, בית כנסת, מקווה 
יחידות דיור לפחות.  8-קומות לפחות ו 4מבנה מגורים ככל והוא כולל 

נוסף לאמור, כל פרוייקט שיאושר על ידי המזמין, טרם הגשת 
נה על ההגדרה, ייחשב אף הוא ככזה. להסר ספק ההצעות, כמבנה העו

 מובהר כי עבודות שיפוץ אינן נכללות בהגדרת "עבודות בניה". 

: על המשתתף לצרף להצעתו אישור חתום להוכחת עמידתו בתנאי זה
בידי מזמין אותן עבודות או בידי מנהל הפרויקט של אותן עבודות 

חשבונות סופיים העתקים של  אולמכרז,  2נספח בנוסח המצורף כ
חתומים על ידי נציג מטעם מזמין אותן עבודות או מטען מנהל 

כל מסמך אחר להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט, שיש  אוהפרויקט, 
  "בו כדי להעיד על ביצוע העבודות כאמור.

 

המכרז ועל חלק בלתי נפרד ממסמכי  מהווה מסמך זהמובהר כי, כמפורט במסמכי המכרז, 
על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת  כשהוא חתום, במצורף להצעתם, להחזירוהמשתתפים 

 ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.
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