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לביצוע עבודות גישור
בקטע  21/2של כביש חוצה ישראל
חברת כביש חוצה ישראל בע”מ (להלן “ -החברה” ו/או “המזמין”) מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות
גישור בקטע  21/2של כביש חוצה ישראל ,בין כביש  40ועד כביש ( 60במקביל לכביש .)31
 .1מדובר בפרויקט לביצוע ארבעה ( )4גשרים  -שלושה מהגשרים הינם גשרי קורות טרומיות דרוכות
והגשר הנותר הינו גשר מסוג פלטת מיסעה עם זיזים ,יצוקה במקום עם דריכת אחר.
העבודות יכללו ,בין היתר ,עבודות עפר ,עבודות בטון יצוק באתר ,בטון דרוך ובטון טרום ,עבודות סלילה,
עבודות ניקוז ועבודות הארקה.
 .2תקופת הביצוע הכוללת לכל הגשרים יחד הנה  18חודשים מהתאריך שיהיה נקוב בצו התחלת עבודה.
העבודה תבוצע בשלבים בהתאם לאבני הדרך ולשלבי הביצוע של כל גשר ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .3תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים על כל הדרישות המצטברות ,כדלקמן:
א .תאגיד רשום במרשם המתנהל על פי חוקי מדינת ישראל.
ב .קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
		 תשכ”ט “( 1969 -חוק רישום קבלנים”) בענף ( 300גשרים) ,בסיווג כספי ג( 5-בלתי מוגבל),
		 המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווגים הנ”ל על ידי מנהלת הקבלנים המוכרים שפועלת
		 במסגרת הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים.
ג .קבלנים העונים על הדרישות כדלקמן:
		  )1ביצעו בין השנים ( 2006כולל) ועד למועד הגשת ההצעות גשרים מבטון בשטח מצטבר של
			  5,000מ”ר (חמשת אלפים מ”ר) לפחות.
		  )2ביצעו בין השנים ( 2001כולל) ועד למועד הגשת ההצעות גשר בטון אחד לפחות בשטח העולה
			 על  1,000מ”ר (אלף מ”ר).
ד .צירוף ערבות הצעה בסכום של ( ₪ 2,500,000שנים וחצי מליון שקלים חדשים) צמוד למדד המחירים
		 לצרכן.
ה .מציעים שהשתתפו בסיור ובמפגש המציעים.
ו .מציעים העומדים בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל”ו 1976-וצירוף האישורים
		 הדרושים לפיו.
ז .מציעים שרכשו את מסמכי המכרז בהתאם למפורט בהזמנה.
 .4מפגש מציעים ולאחריו סיור קבלנים בשטח ייערך ביום ד’ 7.9.11 ,בשעה .13:00
נקודת המפגש :משרדי המועצה המקומית להבים.
ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .5השתתפות במכרז ,קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו מותנית בתשלום דמי השתתפות
במכרז בסך כולל של ( ₪ 2,000אלפיים .)₪
קבלת מסמכי המכרז ותשלום דמי השתתפות במכרז תתאפשר החל מיום  30.8.11ועד ליום
ב’  19.9.11במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון  ,65בנין טויוטה (קומה  )7תל אביב (להלן“ :משרדי החברה”),
בימים א’-ה’ בשעות העבודה המקובלות .מובהר כי תשלום דמי ההשתתפות לא יתאפשר
לאחר המועד האחרון הנזכר לעיל .ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של החברה
בכתובתwww.hozeisrael.co.il :
 .6מציעים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לאגף ההנדסה בחברה עד
ליום ד’ 14.9.11 ,בשעה  .15:00שאלות ההבהרה יישלחו אך ורק בכתב באמצעות הפקסימיליה
למספר.03-6255891 :
 .7את מסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי החברה ביום ב’26.9.11 ,
החל מהשעה  09:00ולא יאוחר מהשעה  .15:00הצעה שתוגש באיחור עלולה להיפסל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה.
 .8תנאי ההליך בפרסום זה הם תמציתיים; התנאים והדרישות המלאים מפורטים בהזמנה וביתר
מסמכי המכרז ,והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
 .9החברה רשאית לבטל את ההליך על פי שיקול דעתה הבלעדי .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה
הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
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