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  1/18 מס' פומבי על עריכת מכרז המודיע "(המכון)להלן: " )חל"צ( הישראלי מכון היהלומיםחברת 
רמת גן   3ביצוע עבודות קבלנות לשיפוץ משרדים בבניין יהלום ברחוב ז'בוטינסקי ל

  ., בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו"( )להלן:"השירותים
 

 במסמכי המכרז שעיקרן מפורטות להלן: על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות
 
 המציע הוא חברה הרשומה כחוק בישראל. .1

 

ביצוע , או מגורים/י משרדים ומבנו/או בנייה  שיפוץהמציע בביצוע פרויקטים של ניסיון  .2
שני )₪  2,000,000י משרדים ו/או מגורים, לרבות, בהיקף כספי של מבנ הקמתפרויקטים של 

, במהלך עשר השנים האחרונות הקודמות למועד לפחות, כולל מע"מ, לכל פרויקט מיליון ש"ח
 ות. חרון להגשת ההצעהא

 
. ייבדק ניסיון המציע בהיקף כספי גבוה הקמת משרדיםניסיון המציע בביצוע פרויקטים של  .3

לרבות אך לא רק מלונות, בתי אבות, בתי חולים, מבני מגורים בביצוע פרויקטים של הקמת 
לפחות, כולל מע"מ, לכל ₪( מיליון  חמישה)₪  5,000,000יקף כספי של , בהפנימיות וכיו"ב

פרויקט, ושביצועם הסתיים, במהלך עשר השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת 
 .ההצעות

 
 רו"ח.  אשור למציע איתנות פיננסית מוכחת ומאומתת ע"י .4

 
 המציע יחתום על ערבות בנקאית כנדרש בהסכם המצורף למכרז. .5

 
  כמפורט בהזמנה להציע הצעות. סיור קבלנים יתואם לפי דרישה .6

 
יודגש כי השתתפות בסיור וזכייה במכרז מותנה באישור כניסה ביטחוני למתחם בורסת  .7

היהלומים שיינתן ע"י הגורמים המוסמכים בבורסת היהלומים ואשר למכון היהלומים אין 
 שליטה או נגיעה למתן אישור זה. 

 
  

 םשלולשלאת את כל מסמכי המכרז במלואם ניין להשתתף במכרז למלא על המציע המעו .8
, 3רמת גן, בניין דימול קומה  1קי לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המכון ברח' ז'בוטינס

כל מסמכי . יודגש כי מציע אשר לא יתקבל ממנו 12:00בשעה    1.8.2018  לא יאוחר מיום 
 כרז. ישתתף במלא  המכרז מלאים כנדרש במלואם,

 
 
 www.israelidiamond.co.il מכרז ניתן לעיין באתר מכון היהלומיםבמסמכי ה .9
 
 
 או לכתובת המייל  03-7526675שמספרו  פקסשאלות בנוגע למכרז ניתן להפנות בכתב בלבד ל .10

 maya@israelidiamond.co.il 12:00בשעה  25.7.2018לא יאוחר מיום . 

  

לעיל, תהיינה בשפה   10 ההצעה, על כל צרופותיה, וכן כל השאלות בנוגע למכרז לפי סעיף .11
 העברית. 

 
 האמור בהודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. במקרה של

   סתירה בין האמור בהודעה זו לבין מסמכי המכרז, יקבע האמור במסמכי המכרז.
 
 

 ועדת המכרזים                    
 מכון היהלומים        
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