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למתן שירותי יצור ו/או הספקה ,הובלה והתקנה של
ריהוט משרדי עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
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חברת כביש חוצה ישראל  -מצמצמים מרחקים בשבילך

7*95״

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " -החברה") מזמינה בזה קבלת הצעות למתן שירותי יצור
ו/או הספקה ,הובלה והתקנה של ריהוט משרדי ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות ההסכם
המצורף לו (להלן " -השירותים").
1.1במסגרת מכרז זה ניתנת האפשרות להגיש הצעות למתן השירותים בשתי קבוצות פריטי ריהוט
נפרדות המכילות יחידות ריהוט שונות :קבוצת פריטי ריהוט משרדי מתועש וקבוצת פריטי
ריהוט משרדי מסוג נגרות אומן .כל מציע רשאי להגיש הצעה למתן שירותים לחברה בהתייחס
לשתי הקבוצות או רק בהתייחס לקבוצה אחת.
2.2החברה תבחר מבין המציעים שישתתפו בהליך עד שני ( )2זוכים למתן השירותים.
3.3תקופת ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז תהיה למשך  12חודשים ,כאשר לחברה שמורה
הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה/ות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת
הארכה כוללת של עד  48חודשים.
4.4תנאים סף מצטברים לצורך הגשת הצעה:
4 4.1מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.
4 4.2מציע כנ"ל ,המחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976
4 4.3מציע כנ"ל ,בעל ניסיון במתן שירותי ייצור ו/או הספקה של ריהוט משרדי וכן הובלה
והרכבה של פריטי ריהוט משרדי ,שנצבר במהלך חמש ( )5השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות.
4 4.4במהלך התקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת ההצעות המציע
סיפק ו/או ייצר ריהוט משרדי לשלושה ( )3לקוחות לפחות ,כאשר עבור כל לקוח סיפק
ו/או ייצר ריהוט משרדי בהיקף שלא יפחת מ 500,000-ש"ח (לא כולל מע"מ) ,ובמשך
תקופה רצופה של שנים-עשר ( )12חודשים לפחות.
4 4.5הדוחות הכספיים של המציע לא כוללים הערת "עסק חי".
5.5הליך בחירת ההצעות ייערך בהליך תלת שלבי( :א) עמידה בתנאי הסף; (ב) שקלול מרכיבי
האיכות (( ;)30%ג) ההצעה הכספית ( .)70%החברה תבחר כזוכה/ים במכרז זה את שני
המציע/ים שהצעותיהם קיבלו את הציונים המשוקללים הסופיים הגבוהים ביותר ,והכול
בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
6.6מסמכי המכרז המלאים מצויים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 http://www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" ,וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי
המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.
7.7כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של החברה בלבד ובאחריות המציעים
להתעדכן ,באופן שוטף ,ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות ,לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.
8.8החברה תקיים מפגש וסיור מציעים כמפורט במסמכי המכרז .מובהר כי השתתפות במפגש
וסיור המציעים הינה מומלצת.
9.9המציעים רשאים להפנות אל החברה שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו,
עד ליום ה 8-לאפריל  2019בשעה  ,16:00לידי מר משה ינאי בכתובת הדוא"ל -
.moshey@hozeisrael.co.il
1010את ההצעות במכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים במשרדי
החברה בכתובת :רח' יגאל אלון ( 65מגדלי טיוטה) תל אביב ,קומה  ,7ביום ה 29-לאפריל 2019
בלבד בין השעות 9:00 :ועד לא יאוחר מהשעה.16:00 :
1111החברה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהיא ,והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו,
או לדחותו מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1212המידע בפרסום זה הינו תמציתי .המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי
המכרז המפורסמים באתר החברה בלבד .במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים
המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז ,יקבעו מסמכי המכרז.
בכבוד רב,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

