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    20/1 מספר  מכרז פומבי

פארק ב תחזוקה שוטפת לבריכות מלאכותיות למתן שירותי 

 בע"מ )חל"צ(  אריאל שרון

 
 

  



 כללי  .1

 קובץ הבהרות למכרז. (, להלן  "המכרז"להלן: ) .למסמכי המכרז   6.5ף בהתאם לסעי 1.1

נפרד   1.2 בלתי  כחלק  ייחשבו  זה  במסמך  המפורטות  ההבהרות  כל  כי  ממסמכי  יובהר, 

 המכרז.

ב  ,זו  הבהרות  קובץ  במסגרת 1.3 חוברת    אתרפורסמה  החברה  של   המכרזהאינטרנט 

, ובה כל השינויים המפורטים  בטבלה, ביתר מסמכי המכרז לא חל  להגשה  מעודכנת

 .  כל שינוי

תוגש על  בלבד , הצעה אשר  להגשה  מעודכנת המכרז חוברת את ההצעה יש להגיש על  1.4

 חוברת המכרז הישנה עלולה להיפסל.

 

 



 
 
 

 פרטים סעיף מס"ד
 

 

 מעודכן נוסח  /מועד

1. 6.2   
למסמכי  

 המכרז

מפגש מציעים יתקיים בתאריך  ונקבע מועד חדש למפגש   1מציעים נדחה כאמור  בהודעת עדכון מס'  מפגש

15/02/2021 

ראה עדכון בחוברת המכרז מעודכנת 

 להגשה 

 
2.  6.3   

למסמכי  
 רזהמכ

המועד האחרון להגשת השגות או   נדחההמועד האחרון להגשת השגות או בקשות  להבהרה   
בקשות להבהרה הינו עד לתאריך  

ראה הנוסח המלא   22/02/2021
 בחוברת המכרז המעודכנת להגשה

3.  6.3 
למסמכי  

 המכרז

תשובות לשאלות  החברה תפרסם  נדחה המועד שנקבע לפרסום תשובות לשאלות הבהרה 
הבהרה ככל הניתן עד לתאריך 

04/03/2021 
 

4.  6.4 
למסמכי  

 המכרז

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז   המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה  
הינו עד ולא יאוחר מתאריך  

16/03/2021 

 נוסח מעודכן שינויים  בתנאי סף  

5.  13.1.2.2 
למסמכי  

 המכרז

מהבריכות להם נתן המציע שירותי תחזוקה  נשוא תנאי סף זה לא יפחת  כל אחתשטח 

 מ"ר.   4,000משטח  של 

 

לה  נתן   של בריכה אחת לפחות שטח 

המציע שירותי תחזוקה  נשוא תנאי  

   4,000סף זה לא יפחת משטח  של  

להם שלוש בריכות מ"ר, או לחילופין 

נתן המציע שירותי תחזוקה אשר  

לא יפחת  כל אחת מהבריכות  שטח 

 מ"ר לפחות.  2,000 -מ



 פרטים סעיף מס"ד
 

 

 מעודכן נוסח  /מועד

6.  13.1.2.3 
למסמכי  

 המכרז

בכל   13.1.2.1כאמור בסעיף שטח כל הבריכות להם נתן המציע  שירותי תחזוקה  

 מ"ר במצטבר. 12,000הגופים הציבוריים, לא יפחת מהיקף של 

 

 נמחק 

7.  14.1 
למסמכי  

 המכרז
תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע הוא בעל מחזור כספי שנתי  של לפחות 

ש"ח )ללא מע"מ( )מאתים חמישים  אלף ₪ ( במתן שירותי תחזוקה לבריכות  250,000

מלאכותיות במקומות ציבוריים )לא בבתים פרטיים(, לא כולל רכישת חלפים וחומרים 

 .2017-2019בכל אחת מהשנים  

 

תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו  

שהמציע הוא בעל מחזור כספי שנתי   

ש"ח )ללא מע"מ(   240,000של לפחות 

)מאתים וארבעים   אלף ₪ ( בכל 

 . 2017-2019אחת מהשנים 

 נוסח מעודכן שינויים בהסכם    

8.  9.1 
 לנספח ב' 

פי חוזה זה, מתחייב הספק להפקיד בידי נציג החברה, -להבטחת כל התחייבויותיו על

בטרם החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית, לפקודת החברה, בסכום של 

חודשים ממועד ( ₪3 )עשרים אלף ₪(. בתוקף מיום מסירתה ועד לחלוף שלושה )  20,000

 ( לחוזה. 3סיום ההתקשרות, בנוסח הקבוע בנספח )

על התחייבויותיו  כל  פי  -להבטחת 
חוזה זה, מתחייב הספק להפקיד בידי  
נציג החברה, בטרם החתימה על חוזה  
מותנית,   בלתי  בנקאית  ערבות  זה, 

₪    18,000לפקודת החברה, בסכום של  
מיום  בתוקף   .)₪ אלף  עשר   )שמונה 

ל ועד  )מסירתה  שלושה  (  3חלוף 
ההתקשרות,  סיום  ממועד  חודשים 

 ( לחוזה.3בנוסח הקבוע בנספח )
 

 


