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  .18:30בשעה  05.08.2020 רביעימפגש וסיור קבלנים ייערך ביום 

 .)בקומת הכניסה( פתח תקווה 5מקום המפגש יהיה במשרדי מיתב ברחוב העליה השניה 

 .מר אימרן שומחייב – 054-5607489מס' טלפון לפרטים בנוגע למפגש מציעים : 

 .חובהלא  –ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים 

 : תנאי סף

, יחידים אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל, אשר להם ניסיון מוכח רשאים להשתתף במכרז .1
( השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות, בתחום מתן שרותי ניקיון, לשלושה מבנים 5בחמש )
על מ"ר לפחות כל אחד.  1,500עבודות מהן בשטח של  2ם/עסקיים לפחות במקביל, שלפחות ציבוריי

 .1המציע לצרף תצהיר שיכלול את כל הדרישות המפורטות במוסף 

כל מסמכי המכרז, לרבות הערבות הבנקאית, מוגשים אשר  ,משפטית ישותמגיש ההצעה הינו  שתתףהמ .2
 בלבד. וורשומים על שמ ועל יד

 .למכרז 9בנקאית, כמפורט בסעיף ערבות לצרף להצעתו על המציע  .3
 לא תדון כלל. - הצעה שלא תמלא אחר כל התנאים האמורים לעיל או אחד מהם

 
 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים

שור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יא •
 .1976 -תשל"ו 

 שור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.יא •

אישור מאומת על ידי עו"ד או רו"ח של / מאת הגוף המשתתף, בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת  •
עור אחזקתם בתאגיד, שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב י(, זהות בעלי המניות ושןהתאגדות ותקנו

 .את התאגיד בחתימתם
על המציע לצרף להצעתו  .המכרזר עו"ד או רו"ח של המשתתף, לפיו חתם המשתתף בפניו על מסמכי אישו •

על ביצוע שנים האחרונות,  5שנים לפחות, מתוך  3ברציפות במשך אישור והמלצות מגורמים איתם עבד 
היר חתום . כמן כן, על המציע לצרף להמלצות תצהמכרזבתנאי בסעיף הניסיון המקצועי  העבודות כנדרש

אספקת השנים האחרונות ב 5 מתוך ,שנים לפחות 3 במשךברציפות עסק בפני עו"ד, המפרט כי המציע אכן 
 שירותי ניקיון.

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  מינימוםבדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר  םחתו תצהיר •
 1976 -וקת עובדים זרים כדין( התשל"והעס מינימום)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר 

 . חוזהל 10 מס' כנספח ורףבנוסח המצ
 :  כללימידע 

בשעות העבודה הרגילות  בתיאום  בדואר אלקטרוניניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה  •

המבקש  ימלא)יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר(. לצורך קבלת מסמכי המכרז  03-9395553/667טלפוני מראש 

 פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכרזים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.טופס 

 חודשים כל אחת. 12אופציות בנות  4חודשים+ 12משך ההתקשרות:  •

 .08.202017עד יום לתיבת המכרזים אצל השומר שבקומת הכניסה,  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  •

 מעטפה סגורה.ב  13:00בשעה 

 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                                           
        


