
 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 2020מרץ  19
 אל:

 משתתפי המכרז

 א.ג.נ.,
 

לביצוע עבודות חפירה ודיפון )שלב א'( כחלק מעבודות  150/2019מכרז פומבי מס'  הנדון:
 להקמת מרכז חינוכי וטיפולי עבור החינוך המיוחד בשכונת בית חנינא, ירושלים

 1מכתב הבהרה מס' 

 שבנדון, כדלקמן: מכרזלים בע"מ, מתכבדת להודיע למשתתפים בלפיתוח ירושמוריה חברה 

לא יאוחר מהשעה  25.3.2020יום מועד הגשת ההצעות יידחה ל – דחיית מועד הגשת ההצעות .1
 . אין שינוי במקום או באופן הגשת ההצעות.בצהריים 12:00

אשר בסעיף  סףהבעקבות פניית משתתפים הוחלט על שינוי תנאי  – למכרז 5.3 שינוי תנאי סף .2

 יהא כך:של הסעיף נוסחו העדכני והמחייב  .לחלק הכללי במכרז 5.3

ועד למועד הגשת ההצעות,  1.1.2014המשתתף ביצע, במהלך התקופה שמיום  5.3"
 5להלן, בפרויקט אחד, בהיקף כספי של  ן"עבודות חפירה ודיפון" כהגדרת

דות חפירה ודיפון" בשלושה עבו" בתקופה האמורהביצע  או ,מיליון ש"ח לפחות
מיליון ש"ח לפחות.  2.5היקף כל אחד מהפרויקטים עמד על ר שאפרויקטים, 

בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה כלשהי 
 ובהתעלם ממרכיב המע"מ.

למילים "עבודות חפירה ודיפון" תהיה המשמעות הבאה: עבודות אשר כללו את 
, בנוסף: חפירה/חציבה בסלע וכן עבודת עוגנים וברגי סלע. כל העבודות הבאות

בוצעה לפחות עבודה אחת מבין העבודות המפורטות להלן: בניית קירות כובד או 
בניית קירות תמך או פאנלים לתימוך קרקע או עבודות קידוחי קרקע בשיטת 

, כל פרויקט שיאושר על ידי המזמין טרם הגשת לחלופיןה"מיקרופיילס"; 
 צעות, כעונה על ההגדרה, ייחשב גם הוא ככזה.הה

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

 או חלקיים( סופיים)העתקים של חשבונות  או, למכתב הבהרה זה 2נספח כ
כל  אומטעם מזמין אותן עבודות או מטעם מנהל הפרויקט, חתומים על ידי נציג 

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

מצורף כנספח למכתב מעודכן נוסחו הו למכרז 2לשינוי תנאי הסף עודכן נספח מס'  בהתאם

 הבהרה זה.

כך למכרז  5.4סעיף המפורטת בתנאי הסף שבת דרישת המחזור הכספי א להפחית: התבקשנו .3

 .ש"ח מיליון 8.5-לא יפחת מ ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המשתתףש

 .הבקשה נדחית: תשובה

כמפורט במסמכי המכרז, מסמכים אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל  מובהר כי
כשהם חתומים על ידם כנדרש במסמכי המכרז, וזאת , במצורף להצעתם, המשתתפים להחזירם

 ביחד עם הגשת יתר מסמכי המכרז.

 _________________  חתימת המציע:

     _________________   תאריך:
 כבוד רב,ב

 אבנר מרקוביץ

 מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל תשתיות



 

 
ב הלני המלכה  רושלים 9רחו י  ,9422105 

 0תנאי סף  ל נוסח להוכחת ניסיון בהתאם  -  )המעודכן(  2נספח 
 

 שם הקבלן המציע: _______________

 שם הפרויקט: __________________

 שם מזמין העבודה: _______________

 )*יש לסמן חלופה רלוונטית(הפרויקט בוצע על ידי המציע כקבלן ראשי: כן / לא 

 :העבודות שבוצעו(תיאור כללי של הפרויקט שבוצע על ידי המציע )יש לפרט את 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
o  מועד תחילת ביצוע הפרויקט(dd/mm/yy_____________ :) 

o מועד סיום הפרויקט (dd/mm/yy___________ :)____ 

o ועד לסיומו 1.1.2014מיום ההיקף הכספי )ללא מע"מ( של העבודות שבוצעו בפרויקט, בתקופה ש :

_______________ 

o ( לציין: כלל/לא כלל)יש  _________ *:האם הפרויקט כלל עבודות מסוג עבודות בניה כהגדרתן להלן 

העבודות הבאות:  לכ" תהיה המשמעות הבאה: עבודות אשר כללו את עבודות חפירה ודיפון* "

, בוצעה לפחות עבודה אחת מבין העבודות בנוסףחפירה/חציבה בסלע וכן עבודת עוגנים וברגי סלע. 

המפורטות להלן: בניית קירות כובד או בניית קירות תמך או פאנלים לתימוך קרקע או עבודות קידוחי 

זמין טרם הגשת ההצעות, כעונה כל פרויקט שיאושר על ידי המ – קרקע בשיטת ה"מיקרופיילס"; לחלופין

 על ההגדרה, ייחשב גם הוא ככזה.

 : אישור המציע לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 שם מלא: _____________ תפקיד: ____________ חתימה וחותמת: _______________

 : אישור מזמין העבודה/מנהל הפרויקט לגבי נכונות הפרטים שלעיל

 ___________ טל': ___________ חתימה וחותמת: _____________שם מלא: ___________תפקיד: 

 


