
מכרז פומבי משותף מס' חמ/ 001/21 לקבלת הצעות מחיר 
לביצוע עבודות פיתוח, סלילה, תאורה, גינון ושדרוג תשתיות 

מים וביוב - הסטת רחוב שד' בנימין בנתניה
ח.ל.ת - החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ (להלן: "ח.ל.ת") ותאגיד המים והביוב מי נתניה 

(2003) בע"מ (להלן: "מי נתניה") [להלן ביחד: "המזמינות"], מזמינות בזה הצעות מחירים 
לביצוע עבודות פיתוח, סלילה, תאורה, גינון ושדרוג תשתיות מים וביוב – הסטת רחוב שד' 

בנימין בנתניה (להלן: "העבודות"), על פי כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש במשרדי ח.ל.ת החל מיום 4/2/21 בשעות העבודה    .1

הרגילות תמורת סך של 2,000 ₪ (המחיר כולל מע"מ), שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.  
פגישת הבהרות, תתקיים ביום 14/2/21 בשעה 13:00.  .2

בשל נגיף הקורונה על המעוניינים להשתתף בפגישת ההבהרות, יש להירשם מראש    
   galit@halat.co.il באמצעות פניה לגב' גלית גבאי באמצעות הודעה בדוא"ל בכתובת  

אשר תשלח לפחות 24 שעות טרם מועד המפגש. המזמינות שומרות על זכותן לעדכן את    
מקום המפגש או אופן ביצועו.  

רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בכל תנאי הסף, המפורטים להלן:  .3
המציע הינו אישיות משפטית אחת בלבד, תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק    3.1  

מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.   
המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,    3.2  

התשל"ו - 1976.   
המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות    3.3  

הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969 (להלן: "חוק רישום הקבלנים") והתקנות על פיו בענף     
200 (ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח) קבוצת סיווג ג'- 3 לפחות.   

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז.  3.4  
המציע ביצע, כקבלן ראשי, לפחות 2 (שני) פרויקטים העומדים בכל התנאים הבאים:  3.5  

הפרויקטים הינם בתחום עבודות כבישים ותשתיות.    3.5.1   
הפרויקטים הושלמו בתקופה החל מיום 1.1.16 ועד המועד האחרון להגשת    3.5.2   

הצעות למכרז.     
ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים, עומד, לפחות, על סך 6 מיליון ₪    3.5.3   

(שישה מיליון שקלים חדשים) לא כולל מע"מ.      
הפרויקטים בוצעו עבור גופים ציבוריים.  3.5.4   

"פרויקטים"- כל אחד באתר אחד.   
"הושלם/הושלמו" – למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה: מועד הוצאת תעודת     

השלמה או מועד אישור החשבון הסופי על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת     
ערבות הבדק למזמין.   

ומודגש;   
על אף האמור לעיל, המציע ייחשב כמי שעומד בתנאי הסף שבסעיף 3.5.2 לעיל, אף     
אם אחד מהפרויקטים, טרם הושלם ובלבד שההיקף הכספי של העבודות שבוצעו     

בפועל על ידי המציע באותו פרויקט עד למועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות     
למכרז ושאושרו בגינן חשבונות על ידי המזמין, עומד על סך ההיקף הכספי המינימלי     

הנקוב בס"ק 3.5.3 לעיל.   
"היקף כספי", כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון מאושר, ללא שערוכים     

למועד הגשת ההצעות.   
"גופים ציבוריים"- כל אחד מאלה: רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, תאגידים     

עירוניים, משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות.   
איתנות פיננסית:  3.6  

המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2017, 2018 , ו- 2019 הנובע    3.6.1   
מעיסוקו בתחום עבודות כבישים ותשתית עומד על סך של 20 מיליון ₪      

(עשרים מיליון שקלים חדשים) לא כולל מע"מ, לפחות.    
ובנוסף:    

ככל שהמציע הינו תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע    3.6.2   
לשנים 2018, 2017 הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים      

כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.    
המציע רכש את מסמכי המכרז.  3.7  

לוח זמנים לביצוע העבודות 15 חודשים, ממועד צו התחלת העבודה.  .4
את ההצעות במעטפת המכרז, יש לשלשל, במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] עד ליום    .5

9/3/21 , עד השעה 16:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי ח.ל.ת.  
המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות הינו 2/3/21.  .6

אין המזמינות מתחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .7
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לנוסח מסמכי המכרז, יגברו    .8

הוראות מסמכי המכרז.  
רמי דואני, מנכ"ל ח.ל.ת              שחר חילאוי, מנכ"ל מי נתניה

42504 מיקוד   8419 ת.ד.  נתניה,  פולג  אזה"ת   ,4 קומה   10 כניסה  4א',  הצורן 
טל: 09-8854777  פקס: 09-8852544


