מכרז/חוזה מס' 408/9/1+2/17
לביצוע עבודות מקדימות בקטעים  1ו 2 -של כביש חוצה ישראל

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות
מקדימות בקטעים  1ו 2 -של כביש חוצה ישראל (כביש  ,)6בין מחלף עין תות
ליקנעם ,לקראת ביצוע הרחבת כביש  70לדרך מהירה ( 6/70בהתאם לתמ"א
31א ,1/תמ"א 31א 2/ותמ"א 31א )18/הכל באופן ובתנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
1.1העבודות במכרז/חוזה זה כוללות בין היתר:
	1.1הקמת רצועת תשתיות ,לרבות קיר תומך לצד כביש  70ודרך שירות קצרה,
שרוולים לכבילת תשתית חשמל ותקשורת ,קו מים ,עבודות מילוי ומבנה ,פרטי
ניקוז ועבודות לשיקום נופי (ובכלל זאת שתילת עצים ,העתקת עצים ,עקירת
עצים) ומערכות השקיה.
	1.2קידוחים אינטגרליים החוצים את כביש  70למעבר תשתיות חשמל ,תקשורת,
מים והשקיה.
 1.3קידוח אופקי עבור "מקורות" בכביש סולתם.
 1.4העתקת תשתית ביוב של תאגיד "מי מגידו" ,לרבות קידוח אינטגרלי לחציית
כביש .70
 1.5העתקת קו תקשורת בבעלות חברת "פרטנר" לאורך דרך היער ממזרח לכביש
 ,70אשר עיקרם בקידוחים.
		 תכולת העבודות המלאה מפורטת במסמך ג'( 1המפרט המיוחד) למסמכי המכרז.
2.2תקופת ההתקשרות – על הקבלן הזוכה במכרז להשלים את מלוא העבודות נשוא
המכרז/חוזה במשך  9חודשים קלנדרים מהמועד שיהיה נקוב בצה"ע ,בהתאם לאבני
הדרך הראשיות המפורטות במסמך י' למסמכי המכרז .תקופת הבדק תהיה בת 12
חודשים ,בתנאים המפורטים במסמכי המכרז/חוזה.
3.3תנאי סף:
	רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים העונים על כל הדרישות המצטברות,
כדלקמן:
 3.1תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל על פי כל דין.
	3.2קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות תשכ"ט  1969 -בענף ( 200כבישים ועפר) בסיווג כספי ג' 4ומעלה.
	3.3קבלן המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בענף ובסיווג הנדרשים בס"ק  3.2לעיל.
	3.4קבלן העונה על דרישות הניסיון המצטברות  -3.4.2 3.4.1כדלקמן:
	3.4.1ביצע בין השנים ( 2012כולל) ועד למועד הגשת ההצעות ,פרויקטי סלילה
		
ותשתיות בהיקף מצטבר שלא יפחת מ ₪ 30,000,000 -לא כולל מע"מ.
	3.4.2ביצע וסיים בתקופה שבין השנים ( 2012כולל) ועד למועד הגשת ההצעות,
		
לפחות פרויקט סלילה ותשתיות אחד בהיקף כספי של ₪ 10,000,000
לא כולל מע"מ.
הגדרות "פרויקט סלילה ותשתיות"" ,ביצוע" ו" -סיום" לענין תנאי הסף
הנ"ל מפורטות במסמך ההזמנה להציע הצעות למכרז.
	3.5קבלן שהציג ניסיון מוכח בביצוע קידוחים אינטגרלים ואופקיים בסלע ,כמפורט
להלן:
		הקבלן או תאגיד אשר התקשר עם הקבלן בהסכם לצורך הגשת הצעה במכרז
זה לביצוע עבודות בתחום קידוחים אנטגרלים ואופקיים בסלע כמפורט במסמכי
המכרז (להלן" :גורם מתקשר") ביצע והשלים ,בתקופה שבין  1.1.12ועד
למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,לפחות קידוח אינטגרלי אחד מסוג HDD
בקוטר של  32אינטש ובאורך של  120מטר לפחות בקרקע סלעית ,וכן קידוח
אחד מדויק לביוב ו/או לניקוז (לקו גרויטציוני) באורך של  100מטר ובקוטר 450
מ"מ לכל הפחות ,בקרקע סלעית.
		לענין ס"ק זה מובהר ,כי "ביצע" משמעו  -בין בביצוע עצמי של הקבלן ובין
בביצוע עצמי של גורם מתקשר.
 3.6קבלן שהשתתף במפגש ובסיור המציעים.
 3.7קבלן שצרף להצעתו ערבות הצעה בנוסח ובתנאים הקבועים במסמכי המכרז.
 3.8קבלן העומד בכל הדרישות הרלבנטיות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
4.4מפגש קבלנים ולאחריו סיור בשטח ייערך ביום  1.2.18בשעה . 9:00
	נקודת המפגש :צומת התישבי ,במתחם מנהלת פרויקט קטעים  3ו 7 -של כביש 6
(משרדי חברת "אמי מתום") .ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינה חובה
ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5.5מסמכי המכרז המלאים ,לרבות כל הנספחים והתוכניות למכרז מופיעים באתר
האינטרנט של החברה בכתובת www.hozeisrael.co.il:תחת הלשונית "מכרזים".
מציע המבקש להגיש הצעה במכרז נדרש להדפיס את מסמכי המכרז ולהגישם
כשהם כרוכים על פי הסדר שבו הם מופיעים בקובץ ה –  ,PDFבאופן המפורט
בהזמנה לקבלת הצעות למכרז.
6.6המעוניינים ,רשאים להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליום  .11.2.18שאלות
ההבהרה ישלחו בכתב בלבד לידי מר גלעד אפרתי ,לכתובת הדוא"ל:
.gilade@hozeisrael.co.il
7.7את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי החברה
ביום  27.2.18החל מהשעה  09:00ולא יאוחר מהשעה  15:00אחה"צ .הצעה
שתוגש באיחור עלולה להיפסל ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
8.8תנאי ההליך בפרסום זה הנם תמציתיים בלבד; התנאים והדרישות המלאים
מפורטים בהזמנה לקבלת הצעות וביתר מסמכי המכרז ,והאמור בהם גובר
על האמור במודעה זו.
דן שנבך ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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