מדינת ישראל
הזמנה להגשת הצעות מכרז/חוזה מס' 297/95/11

לקבלת שירותי ניהול ,ייעוץ וליווי לניסוי לבחינת השפעת
תמריצים שונים על מאפייני נסיעה  -לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית

הזמנה מעודכנת בעקבות הבהרות ועדכונים למסמכי המכרז,
לרבות ביחס להוכחת העמידה בתנאי הסף של ההליך
כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " -החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם
למתן שירותי ניהול ,ייעוץ וליווי של ניסוי לבחינת השפעת תמריצים שונים ,לרבות תמריצים כספיים,
על מאפייני הנסיעה ,כדלקמן:
 .1תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשלוש שנים .לחברה תהא זכות הברירה (אופציה)
להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 .2תנאי סף :רשאים להגיש הצעה רק מציעים העונים על כל הדרישות המצטברות כדלקמן:
 2.1עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 2.2בעל ניסיון משנת  2006ועד היום בביצוע שני פרויקטים שבמסגרת כל אחד מהם המציע
ביצע איתור ,גיוס ו/או ניהול של לפחות  300עובדים ו/או מתנדבים ו/או קבלני משנה ,כאשר
ביצועו של פרויקט אחד ,לכל הפחות ,מבין השניים ,נמשך  12חודשים רצופים ,וכמות כוח
האדם שהועסקה במסגרתו ,במשך אותם  12חודשים ,לא פחתה משלוש וחצי משרות;
 2.3בעל מחזור הכנסות של  10מיליון  ₪לפחות ,בכל אחת מהשנים  2009 ,2008ו;2010-
 2.4המציא ערבות בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000
ש"ח כמפורט בסעיף  7להלן;
 2.5בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים ,התשל"ו – ;1976
 2.6השתתפות חובה במפגש מציעים;
 .3על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף
כמפורט במסמכי המכרז ,וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.
 .4תנאי ההליך בפרסום זה הם תמציתיים .מסמכי המכרז על עדכוניהם כוללים תיאור מפורט
של העבודה הנדרשת ,הדרישות והתנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם
הזוכה במכרז .במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
 .5השתתפות במכרז ,קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו מותנים ברכישת מסמכי
המכרז תמורת דמי השתתפות במכרז בסך של  2,000 -ש"ח (אשר לא יוחזר) .רכישת מסמכי
המכרז תתאפשר עד ליום  26.12.2011במשרדי החברה ברח' יגאל-אלון ( 65קומה  ,)7תל-אביב
(להלן – "משרדי החברה") ,בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של החברה בכתובתhttp://www.hozeisrael. :
 co.ilתחת הלשונית "מכרזים" .לתשומת לבכם ,כי באתר האינטרנט של החברה תחת הלשונית
"מכרזים" פורסמו גם הבהרות ועדכונים למסמכי המכרז ,לרבות ביחס להוכחת העמידה
בתנאי הסף של ההליך (עדכון מס' .)2
 .6מפגש מציעים יתקיים ביום  18.12.2011בשעה  10:00במשרדי החברה ,ככל שיהיו מציעים חדשים
בעקבות פנייה מעודכנת זו .המעוניין להשתתף במפגש המציעים נדרש לאשר השתתפות עד
ליום  15.12.2011בשעה  12:00באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת( guy@hozeisrael.co.il :עו"ד
גיא לויאן) .ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
מציעים שהשתתפו המפגש המציעים הקודם ,אינם חייבים להשתתף במפגש מציעים זה,
ככל שיתקיים.
 .7מציעים חדשים רשאים להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליום  18.12.2011בשעה .12:00
שאלות ההבהרה יישלחו בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל המצוינת בסעיף  6לעיל.
 .8הגשת ההצעה :את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי החברה לפי
ההוראות שבמסמכי המכרז ,ביום  1.1.2012עד השעה  12:00בצהריים בלבד .הצעה שתוגש
באיחור עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 .9החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לנהל או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים
הנכללים בקבוצת המציעים הסופית (כהגדרת המונח במסמכי המכרז).
 .10ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר (שקיבלה את הציון הסופי
המשוקלל הטוב ביותר) או כל הצעה שהיא		.
 .11מובהר כי במועד פרסום מכרז זה ,טרם נתקבלו כל האישורים הנדרשים לביצוע הניסוי .לכן ,קיימת
אפשרות לדחיית מועד ההתקשרות עם הזוכה ו/או לדחיית מועד תחילת ביצוע העבודות נשוא
המכרז ו/או ביטולו.
ראובן לבאון
מנכ”ל החברה
מס בריף 556473 :לקוח :חוצה ישראל שם העבודה (שם הקובץ) :גרפיקאי :טובה גודל 125x9.5 :

