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 משטרת ישראל
 המטה הארצי/אגף תמיכה לוגיסטית

 מוזמנות בזה הצעות מחיר לאספקת הטובין ו/או השירותים המפורטים כדלקמן:. 1
 מס' מכרז

 
 מועד אחרון לברורים מענה תקופת ההתקשרות פרטי המכרז

 להגשת הצעות
 גובה

 ערבות
פינוי פסולת  33/2019

 סוסים
חודשים +  12

שנים  4-ל אופציה
 נוספות

 איתמר בנימין
ITAMRB@POLICE.GOV.IL 

עד  6.10.2019
 16:00השעה 

 
- 

 2018 -ו 2017כולל מע"מ לפחות בכל אחת מהשנים ₪  200,000למציע מחזור כספי של  תנאים מוקדמים:
 הטמנה ו/או אתר מחזור. הנובע מפינוי פסולת לאתר

אספקת  131/2019
סולמות 

 טלסקופיים

חודשים +  12
שנים  4-ל ופציהא

 נוספות

 איתמר בנימין
ITAMRB@POLICE.GOV.IL 

6.10.2019  
 עד השעה

16:00 

 
- 

 
 למכרז זה אין תנאים מוקדמים. תנאים מוקדמים:

אספקת  86/2019
ציוד לחדרי 

 כושר

חודשים +  12
שנים  3-ל אופציה
 נוספות

 נוי זיקו
NOYZ@POLICE.GOV.IL 

6.10.2019 
 עד השעה

16:00 

 
- 

 
 ם מוקדמים:תנאי

ז':המציע הינו נציג רשמי בישראל מטעם היצרן למכירת מומתן שירות של המכשירים המוצעים -קבוצות א'
 לפחות. 2018 -ו 2017, 2016על ידו, בשלוש השנים האחרונות 

לפחות, בטיפול ובתחזוקת  2018 -ו 2017, 2016ט':למציע ניסיון קודם בכל אחת מהשנים -ח' וקבוצות 
 מכשירי כושר.

 (*)יתר התנאים המוקדמים עפ"י המפורט במכרז.
 אי עמידה בכל התנאים המוקדמים תביא לפסילת   ההצעה. . 1
 גופים ציבוריים.על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות . 2
 /  http://www.police.gov.ilבאתר אינטרנט של משטרת ישראל בכתובת:  עיון בטפסי המכרז .3
 הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת מכרזים. לתוצרת 15%תינתן העדפה בשיעור  .4
 מכרזיםלתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת  50%תינתן העדפה בשיעור של   במכרזי טקסטיל    
 במקרה של סתירה בין נוסח המודעה למסמכי המכרז, הנוסח הקובע יהיה ע"פ מסמכי  המכרז. .5
 כל שינוי/עדכון במסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט בלבד ולא יפורסם בעיתונות. .6
 
 
 
 
 

דה מרקר / 8237044 / 

מכרז פומבי לאספקת גלילי גז כיול
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"(, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, מפרסמת בזאת מכרז פומבי לאספקת גלילי 
גז כיול. הבחירה בזוכה תיעשה בהתאם לתנאי המכרז, מבין המציעים שימצאו עומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי 

המכרז אשר עיקריהם יפורטו להלן. ההתקשרות למשך שנה ולחברה זכות ברירה להארכתה עד סה"כ 5 שנים במצטבר.
תנאי סף

המציע הינו תאגיד )חברה או שותפות( רשום כדין בישראל או עוסק מורשה בישראל;  .1
המציע בעל ניסיון באספקת ופינוי גלילי גז בישראל, עבור לפחות 3 לקוחות, בחמש )5( השנים האחרונות שקדמו למועד   .2

האחרון להגשת הצעות;
למציע מחזור כספי שנתי נומינלי )ללא מע"מ( של לפחות 500,000 ₪ לשנה, בכל אחת מהשנים 2016, 2017, 2018;  .3

ברשות המציע אישור מאת יצרן גז כי ביכולתו ובכוונתו לספק למציע גז כיול בתמהיל ובדרישות המפורטות במפרט   .4
הטכני המצורף למכרז;

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום   .5
חובות מס(, התשל"ו-1976, וקיימים בידיו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.

המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לענין תשלום שכר מינימום, העסקת   .6
עובדים זרים כדין והעסקת אנשים עם מוגבלויות.

עיון וקבלת מסמכי המכרז
ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה, שכתובתו: www.ingl.co.il, תחת לשונית "מכרזים".  •

מסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה אינם ניתנים להגשה )מסומנים בסימן מים(. את מסמכי המכרז להגשה   •
ניתן לקבל במשרדי החברה, במגדל עתידים )בניין מס' 8(, קרית עתידים, תל אביב, קומה 32, בתאום מראש, אצל גב' 

מינה ארד )טלפון: 03-6270453( בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 – 16:00.
בקשות לקבלת הבהרות ניתן לשלוח עד ליום 18.9.2019 בשעה 16:00 לדוא"ל daniel@ingl.co.il. תשובות החברה   •

לשאלות הבהרה יפורסמו באתר החברה בכתובת שלעיל.
על המציעים להגיש את הצעותיהם באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי החברה, מחלקת תפעול, במגדל עתידים,   •
)בניין מס' 8(, קומה 32, קריית עתידים, תל אביב, בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 16:00 ולא יאוחר מהמועד האחרון 

להגשת הצעות ביום 6.10.2019 בשעה 16:00.
תנאי הסף ויתר פרטי המכרז מוצגים במודעה זו בתמצית בלבד והנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז.   •
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הסף וכן תנאים נוספים במכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 
החברה אינה מתחייבת לבחור בכל הצעה שהיא. החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי.

דה מרקר / 8237166 / 

רפי סער, 
ראש העיר

להפעלת המטווח
עלות המכרז 3,000 ₪ 

)אשר לא יוחזרו(. 
מפגש מציעים ב- 19.9.19 

בשעה 10:00. נפגשים במטווח, 
רח' בן יהודה 69, כפר סבא.
מועד אחרון להגשת שאלות 

25.9.19 ב- 12:00.
מועד אחרון להגשת ההצעות 
לא יאוחר מ- 10.10.19 ב- 12:00

במח' רכש ומכרזים 
רח' תל חי 68 ג' כפ"ס.

לפרטים נוספים 
בטל': 09-7649185 

www.kfar-saba.muni.il :ובאתר

עירית כפר סבא 
מכרז פומבי 
מס' 13/2019

רפי סער, 
ראש העיר

להפעלת המטווח
עלות המכרז 3,000 ₪ 

)אשר לא יוחזרו(. 
מפגש מציעים ב- 19.9.19 

בשעה 10:00. נפגשים במטווח, 
רח' בן יהודה 69, כפר סבא.
מועד אחרון להגשת שאלות 

25.9.19 ב- 12:00.
מועד אחרון להגשת ההצעות 
לא יאוחר מ- 10.10.19 ב- 12:00

במח' רכש ומכרזים 
רח' תל חי 68 ג' כפ"ס.

לפרטים נוספים 
בטל': 09-7649185 

www.kfar-saba.muni.il :ובאתר

עירית כפר סבא 
מכרז פומבי 
מס' 13/2019

רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף

מכרז מס' 21931
ביצוע עבודות תשתית, גישור למסילת 431 בקטע 4.2 ק"מ 21+912 

ועד ק"מ 23+850 
רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת" ו/או "המזמין"( מעוניינת לקבל הצעות ממציעים למכרז מס' 21931 –  .1

 21+912 ק"מ  שבין   4.2 בקטע   431 מסילת  פרויקט  במסגרת   – תומכים  וקירות  גישור  תשתית,  עבודות  ביצוע 
)מחלף ענבה בגבול עם כביש 431( ועד לק"מ 23+850 )לכיוון החיבור למסילת A1( )להלן: "הפרויקט"(, והכל 

כמפורט במסמכי המכרז. 
תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2

המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז. תנאים אלו מפורטים במסגרת מסמכי 
המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 16/09/2019.

מפגש מציעים חובה:  .3
מפגש מציעים חובה ייערך ביום ב', 23/09/2019 בשעה 11:00 במשרדי רכבת ישראל, קומת הלובי – בנין

ההנהלה הראשית, רחוב יוספטל 1, לוד. יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן במפגש המציעים. 
רכז   - דעי  עדיאל  לידי   06/10/2019 מיום  יאוחר  לא  בלבד  בכתב  שאלות  יתקבלו  המציעים,  מפגש  לאחר 

.Adield@rail.co.il :התקשרויות לדוא"ל
מועד הגשת ההצעות למכרז:  .4

הגשת ההצעות תהא ביום ה', 31/10/2019 החל מהשעה 8:30 ועד השעה 13:00, לתיבת המכרזים מס' 7, הנמצאת
במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל 1, לוד.

מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום 16/09/2019 דרך אתר האינטרנט של הרכבת שכתובתו:   .5
נוסח  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  שבנדון.  המכרז  למס'  בהתאם  "מכרזים",  הלשונית:  תחת   ,www.rail.co.il
מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. 
בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט, 

יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

רכבת ישראל מובילה אל העתיד
אתם מוזמנים להצטרף

מכרז פומבי מס' 1195
למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא

רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי שילוח בינלאומי  .1
בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא )להלן: "השירותים"(.  

תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2
המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז   2.1

הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 12.09.2019.
אופי ההתקשרות והיקפה  .3

תקופת ההתקשרות הינה בת 12 חודשים )להלן: "התקופה הראשונה"(, הרכבת תהא רשאית להאריך   3.1
את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות המצטברות ל – 48 חודשים מתום תקופת ההתקשרות 

הראשונה  )להלן: "תקופת האופציה"(. 
העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי הילה לדר, באמצעות   3.2
דוא"ל: HILAL@rail.co.il, עד ליום 03.10.2019. יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם 

דוחים את מועד הגשת ההצעה.
מפגש מציעים חובה  .4

מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ג' 24.09.2019 בשעה 10:00, במשרדי הנהלת הרכבת בניין הרכבת,   4.1
רח' יוספטל 1, לוד. 

מועד ההגשה  .5
מועד הגשת ההצעות, יחול ביום א', 10.11.2019 החל משעה 08:00 ועד לשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש  5.1

לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת במשרדי הרכבת הממוקמים ברחוב יוספטל 1, לוד.
מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 12.09.2019, בכתובת:  .6
נוסח  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  שבנדון.  המכרז  למס'  בהתאם  "מכרזים"  הלשונית:  תחת   www.rail.co.il
מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. 
בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט, 

יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

amir pelmer-11-9-2
ב-בית משפט

תיק פר"ק 15930-09-19 בית המשפט המחוזי 
בפני סגן הנשיא, כב' השופט חגי ברנר בתל אביב 

הודעה
חוק החברות, תשנ"ט-1999 בעניין: 

תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(, תשס"ב-2002 ובעניין: 
)להלן: "החברה"( וונטייז פי אל סי, ח.ח. 560032260  ובעניין: 
המשפט  בית  הורה   10.09.2019 ביום  כי  הודעה,  בזאת  ניתנת 
מתן  על  ברנר(  חגי  השופט  הנשיא,  סגן  )כב'  אביב  בתל  המחוזי 
ליום  שעד  לתקופה  זה  בשלב  לחברה,  ההליכים  להקפאת  צו 
מינויו  על  המשפט  בית  הורה  ההקפאה  צו  במסגרת   .10.10.2019
של עו"ד אמיר פלמר לנאמן בהקפאת ההליכים של החברה )להלן: 

"הנאמן"(.
הנאמן  בזאת  מתכבד  הנ"ל,  המשפט  בית  להחלטת  בהתאם 
)קיים או  נושה הטוען לחוב של החברה כלפיו  להודיע, כי על כל 
עתידי, ודאי או מותנה, קצוב או בלתי קצוב(, להגיש את תביעת 
חובו למשרד הנאמן - בכתובת הרשומה מטה, באמצעות הדואר 

או במסירה אישית, וזאת עד ולא יאוחר מיום 02.10.2019.
את תביעת החוב יש להגיש נכון ליום 10.09.2019 וזאת בתצהיר 
תביעת  טופס  גבי  על  ואסמכתאות,  ראיות  בצירוף  כדין  מאומת 
הסדר(,  או  לפשרה  )בקשה  החברות  לתקנות  בהתאם  חוב 

התשס"ב-2002.
נושה שלא יגיש תביעת חוב עד למועד הנקוב לעיל, לא יוכר כנושה 

של החברה, וייראה כמי שזנח את תביעתו כנגד החברה.
מובהר בזאת, כי כל זכויות החתימה בשם החברה מוקנות לנאמן 
ורק חתימתו בצירוף חותמת החברה "בהקפאת הליכים" תחייב 

את החברה.
אמיר פלמר, עו"ד

נאמן בהקפאת הליכים של החברה
אמיר פלמר ושות', עורכי דין

רח' מצדה 7 )מגדל ב.ס.ר 4, קומה 36(, בני ברק
טל': 03-3730630; פקס': 03-3730650

 | י"ב באלול תשע"ט 12.9.2019  יום חמישי 


