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  תנאי סף:

 הדרישות המפורטות להלן: כלרשאי להשתתף במכרז מציע העונה על 

על המציע להיות בעל תואר אקדמאי. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף תעודה ממוסד  .1

 14ונסיון בהשתתפות בהערכת מצב של תשתיות, כמפורט בסעיף  אקדמאי מוכר. יתרון לבעל יכולת

 במסמכי המכרז.

עובדים לפחות( בחמש השנים האחרונות. להוכחת  30-על המציע להיות בעל ניסיון בניהול עובדים )כ .2

 תצהיר המפרט את הנדרש לעיל. לצרף המציע עלעמידתו בתנאי סף זה 

שיון מדביר ובעל סיווג בטחוני "סודי ביותר" לצורך כניסה למתקני המציע ו/או עובד מטעמו הינו בעל רי .3

בתוקף, וכן אישור על  מוסמך רישיון מדבירהעתק  לצרף המציע עלמיתב. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

 סיווג ביטחוני כנדרש לעיל.

ים לפחות(. להוכחת תושב 250,000על המציע להיות בעל ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות גדולות )מעל  .4

עמידתו בתנאי סף זה על המציע לצרף רשימה של הרשויות מולם עבד, מהות העבודה ופרטי איש קשר 

 מטעם מזמין העבודה.

. להוכחת עמידתו בתנאי Bobcat)על המציע ו/או עובד מטעמו להיות בעל רישיון נהיגה על בובקאט ) .5

רישיון נהיגה לטרקטור עם ותק של חצי /ומעלה Bרישיון נהיגה תקף לדרגה העתק  לצרף המציע עלסף זה 

 וכן היתר נהיגה למכונה ניידת בתוקף. שנה

 

 .הסף על תידחה התנאים בכל תעמוד שלא הצעה. מצטברים תנאים הינם"ל הנ התנאים

 

 :  מידע כללי

חודשים או  12אופציות בנות  4ממועד חתימת החוזה בין הצדדים + קלנדריים  חודשים 12משך ההתקשרות:  •

 . חלק מהם כל אחת

 .(03-9395553/593ניתן לעיין ולקבל עותק ממסמכי המכרז, ללא תשלום, בתיאום טלפוני מראש )יעל/שלומית  •

מסמכי המכרז יתקבלו כנגד מסירת פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן המכרזים, בין השאר, לצורך משלוח 

 אלו.מכתבי הבהרה, ככל ויהיו כ

  13:00בשעה  201907.18. חמישיעד יום , 2לתיבת המכרזים שבקומה  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  •

 במעטפה סגורה.

 מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. •

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

       

 עו"ד ירון מזרחי       
 מנכ"ל                             

 


