
 

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ –החברה למתנ"סים 
 

 לשכירת משרדים באזור צפון הארץ  11.16  מספר דו שלבי מכרז פומבי

----------------------------------- 

מזמינה  ("החברה" - להלן))חל"צ(   החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ 

לשכירת שטחים שישמשו כמשרדי החברה. המיקום הנדרש הוא בתחום בזאת הצעות 

ק"מ דרומית  10הגיאוגרפי שגבולו המערבי הוא העיר עכו, גבול מזרחי  צומת קדרים, עד 

 (."המשרדים" - )להלןמצפון לכביש זה.  ק"מ   15ועד  85לכביש 

 מ"ר ברוטו   270 הנדרש הינו  שטח המשרדים  

 12למשך חמש שנים בתוספת שלוש תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות הינה 

 חודשים כל אחת.

על המציע להקפיד על הגשת ההצעות במתכונת המפורטת במסמכי  המכרז הינו דו שלבי.

 המכרז.

   כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

על הדיור המוצע לעמוד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז. מבלי לפגוע בכלליות  .1

 ור, על הדיור המוצע לעמוד בכל הדרישות הבאות:האמ
 

הם ממוקמים בתחום הגיאוגרפי שגבולו המערבי הוא העיר עכו, גבול מזרחי  צומת  .1.1

 מצפון לכביש זה.   15ועד  85ק"מ דרומית לכביש  10קדרים, עד 

מ"ר ברוטו, ובהתאם לעקרונות המדידה המפורטים  270שטח המשרדים הנדרש  .1.2

 .המדידה" במסמכי המכרזבפרק "עקרונות 

 הדיור המוצע ימצא באזור ובסביבה ההולמים משרד של חברה ממשלתית ולא .1.1

או מפעלים רועשים הפולטים עשן, ריחות וקרינה מכל סוג /בסמיכות למוסכים ו

 שהוא.

 חניות צמודות  8בעל   .1.1

 בעל נגישות לתחבורה ציבורית.  .1.5

 . בעל נגישות לאנשים עם מוגבלויות .1.1

 :לצרף להצעתועל המציע  ב.

 אישור תקף מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לשימוש במבנה המוצע כמשרדים. .1

מסמך המוכיח רישום הנכס בטאבו או הוכחה המניחה את דעתה של החברה לגבי טיב  .2

הזכויות של המציע בנכס ו/או ייפוי כוח מבעל הזכויות מאושר על ידי עו"ד,  אם המציע 

רשאית לפנות לגופים ממשלתיים אחרים על מנת לברר את אינו הבעלים. החברה תהיה 

 טיב הזכויות של המציע בנכס והגשת ההצעה תחשב כאישור המציע ו/או הבעלים לכך.

כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .1

 .1971ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו 



צמודה למדד ₪  10,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לקיום ההצעה על סך  .1

המחירים לצרכן של חודש בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז. הערבות תעמוד בתוקפה עד 

הצעה  ימים נוספים על פי דרישת החברה. 90 -עם אפשרות להארכתה ב 12.01.17 ליום

 שלא תצורף אליה ערבות העונה על כל הדרישות המפורטות בסעיף זה לא תידון כלל.

 הגשת ההצעה, אישורים ומסמכיםג. 

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי המכרז ולצרף את כל המסמכים,     .1

האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף ויתר התנאים המפורטים 

 מכי המכרז.במס

את ההצעות יש להגיש בשתי מעטפות. לאחת יוכנסו כל מסמכי המכרז המלאים   .2

את טופס הצעת המחיר מלא וחתום.  –והחתומים לרבות אישורים והערבות ולשניה 

עליה יצויין רק  שתי המעטפות, על גביהן תצויין תכולתן יש להכניס למעטפה כוללת אחת

 מספר המכרז. 

במשרדי החברה למתנ"סים בעיר  לוד יש לתיבת המכרזים הממוקמת את המעטפה יש להג  .1

. על המציע  לקבל אישור מסירה מעלית בביוף או מזי 5חדר  1קומה  1ברח' המלאכה 

 סוריזון. לא תתקבלנה הצעות בפקס או בדואר.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, פרטיו, ההוראות למשתתפים ונוסח ההסכם     .1

ש"ח )שלא יוחזרו(   100הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת סך של   שעליו יידר

ביחידה לרכש   5בחדר  1במשרדי החברה בלוד, רח' המלאכה  21.11.11החל מתאריך 

 והתקשרויות ולקבל אישור תשלום חתום על ידי החברה. 

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .5

 הא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.החברה ת .1

 כל הצעה שתוגש תתייחס לנכס אחד בלבד.  .7

ניתן להגיש הצעות באמצעות מתווכים, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז ואולם   .8

 החברה לא תשלם דמי תיווך בשום מקרה.   

 11:00בשעה   12.1112.המועד האחרון להגשת ההצעות הינו   .9

 


