מכרז/חוזה מס'  401/69/16להעתקת אנדרטת
אגרוף ורומח בצומת גבעת כוח (צומת )444/465
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשר עמה
בהסכם לביצוע העבודות להעתקת אנדרטת אגרוף ורומח בצומת הכבישים 465/444
("האנדרטה").
"העבודה" או "העבודות"  -כלל העבודות להעתקת האנדרטה ,הממוקמת מצפון מערב
לצומת הנ"ל ("האתר הקיים") ,לשטח המיועד לכך בדרום מזרח הצומת הנ"ל ("האתר
החדש") .העבודות יחלו בבניית התשתיות והקמת האנדרטה באתר החדש ,ורק עם
השלמתן יפורק האתר הקיים והאלמנטים שבו יועברו לאתר החדש .האספקה וההתקנה
של לוחות הזיכרון באתר החדש יבוצעו ע"י קבלן מאושר של המחלקה להנצחת החייל
במשהב"ט ,המציע הזוכה אחראי להתקשרות עם קבלן מאושר כאמור על חשבונו; והכל
כמפורט במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות היא עד למועד השלמת העבודות .המציע יידרש להשלים את
העבודות בתוך תקופה שלא תעלה על  9חודשים .כמו כן ,המציע הזוכה יידרש לתקופת
בדק של  12חודשים.
דרישות הסף במכרז  -רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה על כל הדרישות
המצטברות כדלקמן:
המציע הינו תאגיד רשום בישראל המתנהל על פי כל דין.המציע הינו קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודותהנדסה בנאיות תשכ"ט  1969 -בענף ( 200ענף ראשי כבישים ,תשתית ופיתוח)
בסיווג ג'  1ומעלה;
המציע הינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בענף ובסיווג הנ"ל;המציע "ביצע" (כהגדרתו במסמכי המכרז) במהלך השנים ( 2013כולל) ועדלמועד הגשת ההצעות במכרז ,פרויקטים בתחום כבישים ,תשתית ופיתוח בהיקף
מצטבר שלא יפחת מ 9-מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) ,כאשר מתוכן פרויקט אחד
לפחות שהוא בהיקף שלא יפחת מ 3-מיליון ( ₪לא כולל מע"מ);
המציע צירף להצעתו ערבות הצעה בנוסח הקבוע במכרז בסכום של ;₪ 150,000 -המציע עומד בכל הדרישות לפי סעיפים  2 ,2ב 2 ,ב 1לחוק עסקאות גופיםציבוריים ,התשל"ו;1976-
המציע השתתף בסיור ובמפגש מציעים.סיור מציעים ייערך ביום  ,25/1/2017בשעה.14:00 :
נקודת המפגש :בניין שליטה ובקרה כביש  )HOMC( 6הממוקם בכביש  6ליד מחלף
נחשונים (קיים שילוט הכוונה) .לאחר הסיור יתקיים מפגש מציעים באתר החדש.
ההשתתפות במפגש ובסיור הם חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז.
מסמכי המכרז המלאים מופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 www.hozeisrael.co.il/תחת הלשונית "מכרזים" -מכרז/חוזה מס' 401/69/16
להעתקת אנדרטת אגרוף ורומח בצומת גבעת כוח (צומת .)444/465
מציעים שהשתתפו בסיור ובמפגש המציעים ,רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה
עד ליום  5/2/2017בשעה  .16:00השאלות יישלחו בכתב ,באמצעות הפקס ,בהתאם
להוראות שבמסמכי המכרז.
הגשת ההצעות תיעשה ,במסירה אישית ,במשרדי החברה ,בהתאם להוראות שבמסמכי
המכרז ,ביום  28/2/2017בלבד ,החל מהשעה  09:00ועד לא יאוחר מהשעה .16:00
התנאים בפרסום זה הם תמציתיים .מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודות,
התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
ראובן לבאון ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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