
  

  

 המרכז הבינלאומי לכנסים ותערוכות בע"מ   אביב-תל אקספו
  2בביתן  איטוםלביצוע עבודות  2021/06/29 מס' פומבי מכרז 

 באקספו תל אביב 
אביב    חברת .1 תל  ותערוכות  אקספו  לכנסים  הבינלאומי  "המרכז  )להלן:  הצעות  ,  "( החברהבע"מ  בזאת  לביצוע מזמינה 

)להלן:    ועבודות בינוי ושיקום  הזרקות, איטום שליליללות  , הכו ("האתר"  :)להלן   אקספו ת"אב  2יתן  בב  איטוםעבודות  
 .חוזההמכרז והוהכל בהתאם ובכפוף למסמכי , וכן ("הפרויקט" ו/או "העבודות"

החברה מנהלת ומפעילה את שטח 'גני התערוכה' כמקום לעריכת תערוכות, אירועים, כנסים, ירידים, מופעים, מסיבות,  .2
  -"( אשר נערכים ע"י החברה ו/או לקוחותיה ובזאת גם  אירועיםלן: "נות נוספות בתחומים שונים )להוכן פעילויות מגוו

   .מציגים, מארגנים, מפיקים וכיו"ב

כ  ,הוא מבנה  2ביתן   .3 ו  4מבנה  ב.  רבי משתתפים  אירועיםלטובת    2015שנפתח בשנת    ,מ"ר  50,000-בשטח של   2-קומות 
מבואות,    ,כנסים, חדרי ישיבות  אולמות  (,, ללא עמודים'מ  20-גובה כבמ"ר    6,500-כ)כולל אולם ראשי  והוא    מרתףקומות  

 מכוניות. 480-מרפסות, משרדים, מטבחים, מזנונים, שירותים, מערכות טכניות, חניונים לכ

בביתן   .4 באתר  העבודות  את  יבצע  במכרז  הכוללת ,  2הזוכה  השוטפת  לפעילות  ובמקביל  אירועים  בו  שמתקיימים    בזמן 
, מטבח  2בביתן  שיתופיים עסק להשכרת חללי עבודהיינים, פעילות של שוכרים שונים ובעלי עסקים, זכ ,בין היתרו חבשט

פארקאו,  2בביתן    מבשל לונה  אירועים,  מהפרעה  וכיו"ב.    לם  ולהימנע  בכך  להתחשב  העבודות  את  המבצע  הזוכה  על 
 השוטפת כאמור. לאירועים ולפעילות

ונספחיהם המצורפים למסמכי המכרז ומהווים חלק ז, ההסכם  הנו בהתאם למסמכי המכרתיאור מפורט של העבודות   .5
 בלתי נפרד מהם.

או פחות    ,בצו התחלת עבודהחודשים מהמועד שנקבע  )שישה(    6לא תעלה על  עם המציע הזוכה  צוע העבודות  ביתקופת   .6
ע"י המכך כפי שהוצע  ל  ,הזוכה בהצעתו  מציע,  ובכפוף  במסמכי המכרז    יםהמפורטתנאים  ולאבני הדרך  וזאת בהתאם 

   ובהסכם.

  המכרז   מסמכי  תבחובר  מפורטים,  אקספו ת"אחברת    עם  ההתקשרות  הסכם  ונוסח  מנחים  עקרונות,  הצעה  הגשת  אופן .7
 ."(המכרז מסמכי" -ולהלן  לעיל)

-תל  ,101וקח בגני התערוכה, שדרות ר החברההמבקש להשתתף במכרז ירכוש את מסמכי המכרז באגף הכספים במשרדי  .8
 שקלים חדשים. סכום זה לא יוחזר למציע בשום מקרה.   ףאלכולל מע"מ, במילים: ₪,   1,000אביב, תמורת סכום של 

המכ .9 מסמכי  מיום  את  החל  לרכוש  ניתן  לרכישת  10:00בשעה    29/6/2021,  'גרז  המועד  את  להאריך  רשאית  החברה   .
 הודעה.  מסמכי המכרז. נהגה החברה כאמור, תפרסם על כך החברה 

המפגש הינו לשכת   . מקום10:00בשעה    12/7/21'  בוביום    9:00בשעה    8/7/21-' ההסיורי קבלנים )חובה( יתקיימו ביום   .10
 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים סיורים נוספים, על פי שיקול דעתה. המנכ"ל

בת .11 תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  באתר  יניתן  או  החברה  במשרדי  מראש  בכתובת  אום  החברה  של  האינטרנט 
http://www.expotelaviv.co.il/tenders . 

לדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב לחברה באמצעות מייל  ככל ש .12
. תשובות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט  0012:בשעה    12/7/19  'ב  זאת עד ליום  expotelaviv.co.illital@שכתובתו:  
 של החברה. 

להגיש    את .13 יש  המכרז  במסגרת  וחתומה,ההצעות  סגורה  מעטפה  המכרז  בתוך  לתיבת  ידנית  לשכת שב  יםבמסירה 
על    0010:-0041:  בין השעות  2120/8/4,  ד'יום  ב, וזאת  אביב-, תל011בגני התערוכה, שדרות רוקח  ,  המנכ"ל של החברה
 "אביב תל  באקספו 2 בביתן איטום עבודות לביצוע 29/6/21' מס פומבי מכרז" עבור המעטפה יש לרשום

תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם אך ורק באתר האינטרנט של    שינוי .14
המציעים  ה.  החבר האינטרנטבאחריות  באתר  המתפרסמות  ההודעות  את  שוטף  באופן  החברה  לבדוק  ככל של   ,

 . שתהיינה

א .15 כל  יהחברה  לדחות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  והיא  כלשהי  הצעה  או  ביותר  הנמוכה  ההצעה  לקבל את  מתחייבת  נה 
מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה    פי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. הצעה או את ההצעות כולן, ל 

ה במסמכי  המפורטים  מהתנאים  לגרוע  מסמכי  כדי  בשאר  האמור  בין  סתירה  של  במקרה  עליהם.  להוסיף  אלא  מכרז, 
 המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז. 
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