
 הקמה –ניסיון קבלן ראשי 

 

 הנני מאשר כי ___________________ )להלן: "הקבלן הראשי"( הינו:

, לפי תקנות 5, בקבוצה ג' בסיווג 100 –קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בענף ראשי בניה  .1

 . 1988-רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח

מצורפת לנספח זה תעודת רישום תקפה של הקבלן הראשי מטעם רשם הקבלנים בסיווג 

 הנדרש.

ים הקבלן הראשי הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים באחד או יותר מהתחומ .2

הבאים: מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי אבות, נדל"ן למגורים או נדל"ן מניב, בארץ 

מ"ר לפחות )שטחים עיקריים ושטחי שירות(,  30,000או מחוץ לארץ, בהיקף מצטבר של 

מ"ר )שטח עיקרי ושטחי שירות(,  10,000 -מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ

 .ים האחרונות)חמש( השנ 5שהקמתם הסתיימה במהלך 

להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה )ניתן לעשות שימוש בנספח  .3

 זה לשם הצגת פרויקטים נוספים(.

 1פרויקט מס' 

שם הפרויקט וסוג הפרויקט 

)מעונות סטודנטים, בתי 

 מלון, בתי אבות, נדל"ן

למגורים או נדל"ן מניב, 

 בארץ או מחוץ לארץ(

 

  שם היזם

 דוא"ל _______________  הממליץ

 טלפון _______________

  הקמה –תיאור העבודה 

  מקום ביצוע

 תאריך גמר ביצוע  תאריך תחילת ביצוע

שטח מבונה )עיקרי ושירות( 

 של הפרויקט במ"ר

 

  היקף תקציבי של העבודה

  כתובת דוא"ל

 



" או 4שפורטו יצרף המציע "טופס לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים  .4

 תעודה מקבילה ממדינה זרה.

 יש לצרף המלצות מידי כל אחד מהיזמים עבורם הוקמו הפרויקטים. .5

על הקבלן הראשי לצרף מסמכי הערכה, הכוללים, בין היתר, תיאור פרופיל, התייחסות  .6

הייחודיים למכרז ליכולתו המקצועית של הקבלן הראשי להתאים עצמו לצרכי העבודות 

 זה ופירוט בדבר עבודות קודמות של הקבלן הראשי.

הנני מאשר כי הקבלן הראשי קרא את המכרז על כל הסכמיו ונספחיו, התקשר עם המציע  .7

 ומתחייב לבצע את העבודות, התחייבות מצורפת מטה.

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .8

 

 

________ ___________________________ _________________ 

 המציעחתימת וחותמת  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך

 

 

* הערה: כמות הפרויקטים שצוינו הינם לפי דרישות המכרז ושיקול דעת המציע, ניתן להוסיף 

 פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.


