
 

 

 רשות נחל הירקון
 3/2022מכרז מסגרת פומבי מס' 

 ביצוע עבודות קבלניות עבור רשות נחל הירקוןל

התקשר עמה בהסכם מסגרת ל הצעות בזאת נהמזמי ,"("הרשות או/ו המזמין": להלן)רשות נחל הירקון 

)להלן:  המזמין דרישות י"עפהכל כמתואר במסמכי המכרז  לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות,

 .("העבודות"

 במסגרת מכרז זה, הרשות מקימה מאגר של קבלנים, אשר על פי צרכי הרשות ו//או בשעת חירום תהא

הרשות רשאית לפנות למציע אשר נכלל במאגר כאמור בבקשה לבצע את העבודות. ככל שהמציע הזול 

פנות למציע ביותר מבין אלה הכלולים במאגר לא יהיה זמין לביצוע העבודה, הרשות תהא רשאית ל

 שהצעתו דורגה כהצעה השנייה הזולה ביותר, וכך הלאה עד לאיתור המציע אשר זמין לביצוע העבודה. 

 .river.org.il-www.yarkonרשות, בכתובת האת מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של 
 

 דרישות הסף המפורטות להלן: כלעל  םבעצמ יםהעונים להשתתף במכרז אך ורק מציע םרשאי

פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, לבמועד הגשת הצעתו המציע קבלן רשום  ( 1)
 :להלן , בלפחות אחד מהענפים המפורטים1969-התשכ"ט

  בנייה 100

  מות חניה(פיתוח חצרות )שבילים, מדרגות, גידור ומקו  111

  בטונים, בנית שלדים     130

  שיפוצים     131

 עבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים      132

  הרחבת מבנים      135

  קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת      150

  חשמלאות ותקשורת במבנים      160

  מתקני מיזוג אויר וקירור      170

  מתקני תברואה )אינסטלציה ומערכות כיבוי אש(      190

  בריכות מים      193

  כבישים תשתית ופיתוח      200

  עבודות עפר וחציבה      210

  עבודות אספלט      220

  מסועות בטון      230

  הנחת קווי תקשורת      240

  ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז      260

 שמל )צנרת וכבלים( ומערכות תאורת כבישים ורחובותקווי ח      270

 גשרים      300

 בטונים ובטון דרך לגשרים      310

 נמלים, עבודות ימיות      400

 מערכות אלקטרומכניות בתחנות שאיבה      500

 
 , בביצועהאחרונות שקדמו להגשת ההצעה ( השנים3) שלושב, סיון מוכחיבעל נהינו מציע ה (2)

 .תשתית בכל אחת מהענפים לגביו מוגשת הצעתו עבודות
 

http://www.yarkon-river.org.il/


 

 

המציעים רשאים לבקש מהרשות הבהרות למסמכי המכרז, בבקשה בכתב אשר תופנה לתיבת הדוא"ל 

 . 1.5.2022שתוגש עד ליום  arik@yarqon.org.ilשכתובתה 
 

 לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, לא יאוחר מיוםאת ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד 
 בצהריים. 12:00בשעה   15.5.2022

 
אשר הצעותיהם  קבלנים 5מבין ככלל המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ובדרישות ההליך תבחר הרשות 

 המנויות דלעיל. כל אחת מהקטגוריותהיו הזולות ביותר ביחס ל
: חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים תיעשה על פי שיקול דעתה חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים

, אשר תהיה רשאית לשקול במסגרת החלטתה בדבר חלוקת העבודות בין המציעים הרשותהבלעדי של 
עמידתו של כל אחד מהמציעים הזוכים בהתחייבויותיו החוזיות; שביעות רצונה , בין היתר, את הזוכים

אחד מהמציעים הזוכים; אופן התנהלותו ועמידתו בלוחות זמנים; זמינותו מטיב ואיכות שירותיו של כל 
של כל אחד מהמציעים הזוכים ויכולותיו לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע המטלה הספציפית; התמורה 

כמפורט בטופס הצעת המחיר, ביצוע העבודות אשר התבקשה על ידי כל אחד מהמציעים הזוכים בגין 
 .חד מהמציעים הזוכים לביצוע המטלה הספציפיתומידת התאמתו של כל א

 לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.  תמתחייב רשותאין העם זאת, 
 

פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים 
ון את כלל הוראות מסמכי המכרז. היה במסמכי המכרז. על כל אחד מהמציעים חלה החובה לקרוא בעי

ותתגלה סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור 
 במודעה זו

 

 
 אילן רוזנבלום, עו"ד

 מנכ"ל רשות נחל הירקון
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