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לקוח יקר,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
מכרז פומבי מס' 6/20

לביצוע עבודות תשתית לשיקום 
ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת
(P.Q) הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם

 (Pre-Qualification) החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("החברה"), מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך מיון מוקדם  .1
במסגרת מכרז לביצוע עבודות תשתית לשיקום ופיתוח מקטעים שונים ברצועת החוף באילת. 

המכרז מחולק לשני חלקים עיקריים: השלב הראשון, שלב המיון המוקדם (השלב הנוכחי), במסגרתו ייבחרו המועמדים הכשירים   .2
להתמודד במכרז ("הליך המיון המוקדם"); השלב השני, שלב הגשת הצעות במכרז (R.F.P), בו ישתתפו רק מציעים שקיבלו הודעה 

מהמזמינה על עמידתם בהליך המיון המוקדם. 
.www.haganot.co.il :ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי הליך המיון המוקדם באתר האינטרנט של החברה  .3

סיור מציעים יתקיים ביום 21.06.2020 בשעה 13:00. נקודת הכינוס של סיור המציעים הינה: חדר הישיבות בעיריית אילת.   .4
ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה והיא מהווה תנאי-סף להשתתפות בהליך המיון המוקדם.

ההשתתפות בהליך המיון המוקדם אינה כרוכה בתשלום, אולם הינה מותנית ברישום, כמפורט במסמך ההזמנה, וזאת לא יאוחר   .5
מיום 30.6.2020 בשעה 14:00. רישום כאמור הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות בהליך המיון המוקדם.

שאלות הבהרה על-ידי מציעים שנרשמו להליך המיון המוקדם, ניתן להגיש לא יאוחר מיום 30.6.2020 בשעה 14:00, כמפורט   .6
במסמך ההזמנה.

תנאי-סף לכשירות, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס להליך המיון המוקדם ולהשתתפות בו, מפורטים במסמך ההזמנה.   .7
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי-הסף לכשירות כוללים, בין היתר, את התנאים הבאים:   

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (רישום בתוקף), בענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח - 200, בקבוצה ג', בסיווג 5,  א. 
לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988.

במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014, השלים המציע ביצועו של פרויקט אחד לפחות, בהיקף שלא יפחת מ-16,000,000  ב. 
ש"ח (לא כולל מע"מ), לביצוע עבודות עפר ו/או פיתוח ו/או תשתיות; או לחלופין: במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014, 
השלים המציע ביצועם של 3 פרויקטים לפחות, שהיקף כל אחד מהם לא יפחת מ-8,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), אשר כל 

אחד מהם הינו לביצוע עבודות עפר ו/או פיתוח ו/או תשתיות.
המציע הינו עוסק (יחיד או תאגיד), כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. ג. 

למציע  אישור ניהול ספרים תקף, בהתאם לנדרש בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ד. 
מס), התשל"ו-1976. 

הכל כמפורט במסמך ההזמנה ובכפוף להוראותיו.   
את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר   .8

מיום 5.7.2020 בשעה 14:00.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי ההליך, בהתאם להוראות מסמך ההזמנה.  .9

החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה לבטל את הליכי המכרז בכל עת, לרבות בתום הליך המיון   .10
המוקדם. 

שינוי תנאי כלשהו מתנאי ההליך, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של החברה ובהודעה   .11
למציעים שנרשמו להליך בלבד. באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, ככל שתהיינה.

האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמך ההזמנה בלבד תחייבנה את החברה.  .12


