
 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .1

לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך של הסתמכות על עמידת צד  –על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף 

שלישי כלשהו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי הוא תת ארגון של המציע או עובד או קבלן משנה של 

 המציע או חברה שלובה במציע או קשורה במציע. 

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים 

 שלהלן: 

 המציע השתתף בכנס המציעים ובסיור. .1.1

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .1.2

 המציע הינו עוסק מורשה. מציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין בישראל. .1.3

 .1976-ציבוריים,  תשל"והמציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים  .1.4

, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפחות 1ב  – 400סיווג קבלני המציע בעל  .1.5

 .1988)סיווג קבלנים רשומים( התשמ"ח, 

 בתוקף על קיום מערכת ניהול איכות בתחום המכרז.  ISO9001תעודת אשר ברשותו  מציע .1.6

הנחת פרויקטים לפחות שמהות העבודה הינה  3מציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי, בביצוע  .1.7

)כולל אספקה  מ"מ באמצעות קידוחים אופקיים 400גרביטציונים בקוטר של לפחות  ביוב קווי

לשנה עבור תאגיד מים וביוב או , ₪( כל פרויקט הינו בהיקף כספי שלא יפחת ממיליון והובלה

 .הכל בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה רשות מקומית.

המציע ביצע עבודה אחת לפחות, כקבלן ראשי, שבוצעה בתיאום מול נתיבי ישראל בהיקף של  .1.8

 לפחות בשנה אחת , זאת בחמש השנים האחרונות למועד פרסום מכרז זה.₪ מיליון 

, הרחבה צווי, העבודה מדיני כמתחייב, עובדיו לכל שכר האחרונה בשנה בקביעות שילם המציע .1.9

 משכר פחות לא מקרה ובכל, עליו חלים שהם ככל, האישיים וההסכמים הקיבוציים ההסכמים

 .כחוק סוציאליים ותשלומים מינימום

שגיאה! מקור בבנוסח המופיע  ,₪  30,000אוטונומית בסך המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית .1.10

 .ההפניה לא נמצא.

'אזהרת  2015או לחילופין לשנת  2016לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .1.11

 עסק חי' או 'הערת עסק חי'. 

המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מתחום טוהר המידות  .1.12

בעניין/בנושא/בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם. מובהר שלעניין סעיף זה מציע 



 

 

וקבלן משנה לרבות בעל השליטה במציע או בקבלן המשנה )בהתאם(, כהגדרת מונה זה בחוק 

 , לרבות חברות קשורות. 1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

 התנאים המפורטים להלן:לצרכי סעיף זה אירוע יחשב אירוע בו מתקיימים כל 

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים  .א

 ו/או במתן השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות.

 האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה תחת חקירה פלילית. .ב

ללא המלצה להעמיד לדין את המציע, ו/או  אין מסמך רשמי המעיד כי התיק עומד להיסגר .ג

 מנהל המציע ו/או העובד או קבלן המשנה או בעל השליטה/בעל מניות.

לא נקבע לגבי אירוע כאמור על ידי בית משפט מוסמך כי המציע או העובד או הקבלן לא  .ד

יכולים היו למנועו גם אם היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג 

 מקובל בתחום.ה

 עבודתו לא הופסקה על ידי תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית. .ה

 

                                                                                                        
 
 
 


