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 החברה לפיתוח חוף אילת    
 1/21מכרז פומבי מס' 

 
 

 בבית הגשר וסביבתו באילת  למתן שירותי ניקיון וגינון
 מבוא .1

 

גינון במבנה "בית הגשר" הכולל שתי  ו  החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון .1.1

" )להלן:  וסביבתו  אילת,  בעיר  וחנויות  משרדים  של  "השירותים קומות  והמבנה",   " -  

 . והכל כמפורט במסמכי המכרז  "(המכרז"

חפח"א, יתרת   ימשרד  הוא שטח  היחיד בהתקשרות זולניקיון    יםהמשרדשטח  יצוין כי   .1.2

ה  הניקיון  עבודות  לביצוע  הציבוריים   יאהשטחים  והשירותים  הציבוריים  השטחים 

 . משטח העבודה( 90% -)למעלה מ 

 .  המכרז מסמכי וליתר ההתקשרות  הסכם, הטכני למפרט בהתאם יבוצעו העבודות .1.3

של   .1.4 לתקופה  תהא  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  שמורה   12תקופת  לחברה  חודשים. 

ב זו  להאריך תקופה  וזאת בהתאם   3  -האופציה  כל אחת,  שנה  בנות  נוספות,  תקופות 

 לשיקול דעתה הבלעדי, ובהודעה שתימסר למציע הזוכה מראש ובכתב. 

 

 תנאי סף  .2

 
  התנאים   בכל,  בעצמם  הצעתם  הגשת  במועד  העומדים  מציעים  ורק  אך  הצעות  להציע  שאיםר

  להלן, באופן מצטבר: המפורטים  הסף תנאי   ובכל המוקדמים

א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  10בעל רישיון תקף על פי סעיף    הינו  המציע .2.1

 . 1996 -אדם, התשנ״ו

  , במהלך התקופה של חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו .2.2

 . גופים ציבוריים שוניםשירותי ניקיון של מבנים וזאת לשלושה כקבלן ראשי, 

ממשלתיות  ויוגדר  ים"ציבורי  פיםגו" חברות  ו/או  סטאטוטוריים  "תאגידים   להלן: 

)לרבות חברות בת ממשלתיות(, ו/או רשויות מקומיות ו/או חברות עירוניות ו/או משרדי 

ו/או מוסד להשכלה גבוהה ו/או גופים   ממשלה ו/או יחידות סמך ו/או תאגידי מים וביוב

 "(.יבוריים"גופים צ: מכרז זה)להלן ב  "הפועלים על פי חובת המכרזים

תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע  המציע צירף להצעתו   .2.3

בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

 . נספח ח'בנוסח  החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים

  בנוסח₪    10,000  של   בסך  ותקינה   אוטונומית,  בנקאית  ערבות  להצעתו   צירף  המציע .2.4

 . למכרז 'א נספחכ ב"המצ

 –  ו"התשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הדרושים  האישוריםהמציע הנו בעל כל   .2.5

1976 . 
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להסרת ספק מובהר כי על המציע עצמו לעמוד לבדו, ולא בשיתוף עם אחרים, בכל תנאי הסף,  

גוף או אדם אחר,    שארובכל   כל  על  זה  לעניין  ולא יתאפשר למציע להסתמך  תנאי המכרז, 

לרבות חברות שלובות, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה, אורגנים של המציע, שותפויות  

 וכיוצ"ב. 

 

 מכי המכרז מסבעיון  .3

 

ב לעיין  )  באתר  המכרז  מסמכיניתן  החברה:  של  במשרדי    וכן(  www.efdc.co.ilהאינטרנט 

בית הגשר, קומה   )להלן: "משרדי המזמינה"(, טל':  2המזמינה, מבנה  ,  08-6330011, אילת 

ההצעה תתאפשר על גבי מסמכים  .  16:00  -  9:00השעות    , בין 7.3.2021החל מיום  ה'  -בימים א'

 שיתקבלו במשרדי החברה או שיורדו מאתר האינטרנט של החברה. 

 

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה .4
 

  המציע   יצרף,  הצעתו  ולהבטחת,  זה  מכרז  תנאי  לקיום  המציע  של  התחייבויותיו  להבטחת

חוף  "  לפקודת  ערוכה,  מותנית  ובלתי   אוטונומית   בנקאית  ערבות  להצעתו  לפיתוח  החברה 

  החברה "(.  המכרז ערבות: "להלן) 6.7.2021  ליום עד  בתוקף שתהיה ,₪ 10,000 סך  על" אילת

  מחויב   יהיה  והמציע  נוספים  חודשים  בשלושה  הערבות  תוקף   הארכת  את  לדרוש  רשאית  תהיה 

 .בהתאם הערבות  תוקף את להאריך

 

 שאלות הבהרה  .5

 
,  בהירויות  אי   המציע   ימצא  אם.  ביסודיות  השונים  המכרז  מסמכי  את   וקלבד  המציע   על

 בכתב  ולפרטן  לחברה  לפנות  עליו,  המכרז  במסמכי  אחרת התאמה  אי  כל  או  הבנות  אי,  סתירות

המציע    .21.3.2021מיום    יאוחר  לא  וזאת  eran@efdc.co.il:  לכתובת  מייל  באמצעות על 

תוך ציון הסעיף המדויק לגביו מתייחסת    Wordלהעביר את שאלותיו כאמור בקובץ בפורמט  

  מלטעון   מנוע  יהיה,  האמור  המועד  ועד  באופן  הבהרות  לקבלת  יפנה   לא  אשר  מציע  שאלתו.

באחריות המציע  .  כאמור  התאמה   אי  או   הבנה   אי ,  סתירה,  בהירות  אי   בדבר   טענה  כל  בעתיד

 . לוודא עם המזמינה טלפונית או במייל חוזר את קבלת פנייתו

 
 הגשת ההצעה המועד ל .6

להגיש   יש  ההצעות  נפרדות    2-באת  המכרז,  מעטפות  במסמכי  שנקבעו  להוראות  בהתאם 
החברהלתיבת   שבמשרדי  אילת,    2בקומה    המכרזים  הגשר,  בית  ליום  במבנה    6.4.2021עד 
 לכל המאוחר.  13:00בשעה 

  

 כללי  .7

 

 . החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .7.1
 

 בכל מקרה של אי התאמה, יגברו התנאים וההגבלות שבמסמכי המכרז.   .7.2

http://www.efdc.co.il/
mailto:eran@efdc.co.il


   

 

 

___________________________________________________________________ 
 

 08-6330012פקס.   08-6330011טל.   88104אילת מיקוד   522ת.ד 
P.O.B 522 Eilat 88104, Israel  Tel. 972-8-6330011 Fax. 972-8-6330012 

E-mail: efdc@efdc.co.il 

 

  

 
ית ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו  האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כלל   .7.3

 . והמציעים  את החברה
 
 
 

 בכבוד רב, 
 לפיתוח חוף אילת החברה 

 
 

 

 


