
 

 )"הספארי"( בע"מ ע"ש ישראל פלד ,רמת גןהמרכז הזואולוגי 

 לבניית מעבדה וכיתת לימוד לביצוע עבודות מכרז 

 

"(  מזמין הספארי" או "המזמין" –)להלן  בע"מ ע"ש ישראל פלד ,המרכז הזואולוגי רמת גן .1
לבניית מעבדה וכיתת לימוד בבית החולים לחיות בר בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות 

למפורט בחוברת המכרז ובהתאם למידע "(, בהתאם העבודות" –)להלן הפועל בספארי 
 שיימסר בסיור המציעים.

ימים מיום מתן צו להתחלת  90-120-הינה כתקופת הביצוע המוערכת לביצוע כל העבודות,  .2
העבודות. יובהר ויודגש כי בעת פרסום המכרז טרם התקבל היתר בנייה לצורך ביצוע 

י רק לאחר מתן היתר הבנייה, ובכפוף לנתינתו, יידרש המציע הזוכה להתחיל העבודות וכ
כל טענה לא תהיינה להם בעבודות, על פי הוראת המזמין. המשתתפים במכרז מצהירים כי 

 ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי המזמין בעניין ההיתר ו/או עיכוב בקבלתו.

 :כדלקמן ,במצטברהינם  סף להשתתפות במכרזהתנאי  .3

השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז, ברשימת  10רישום המציע במשך  .א
 , לפי רשימת הקבלנים המאושרים.1הקבלנים המאושרים לביצוע עבודות, בסיווג ג'

השנים   5לפחות, במהלך  ₪פרויקטים, בהיקף של מיליון  5ניסיון בביצוע של לפחות  .ב
 האחרונות, עובר למועד פרסום מכרז זה.

, 15.1.2020כי המכרז ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית, או בקופות הספארי, החל מיום את מסמ .4
ש"ח, בצירוף מע"מ, שישולמו באמצעות כרטיס אשראי או המחאה שזמן  250תמורת 

יוחזרו בכל מקרה. )לפרטים פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הספארי, שלא 
ניתן יהיה (. sharon@safari.co.ilנוספים ניתן ליצור קשר עם גב' שרון קאופמן בדוא"ל: 

פניה לגב' שרון , ב, ללא תשלוםבאמצעות דוא"ל קודם לרכישתםממסמכי המכרז עותק קבל ל
 קאופמן.

היציאה לסיור ממשרדי הספארי.  09:00בשעה  26.1.2020ם סיור מציעים ייערך ביו .5
ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה, ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז. כל 

 המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

זים שנמצאת , במסירה אישית, במעטפה אטומה וסגורה, לתיבת מכריש להגיש את ההצעות .6
, על גבי טופס ההצעה המצורף 12:00בשעה  6.2.2020במשרדי הספארי, לא יאוחר מיום 

המסמכים כל יתר קי כנדרש למילוי כתבי הכמויות, ובצירוף -מכרז, בצירוף דיסק אוןהלתנאי 
 הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.

 . כלשהיהספארי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הטובה ביותר, או הצעה  .7
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