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חברת כביש חוצה ישראל  -מצמצמים מרחקים בשבילך

8.5*125״

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות להוספת נתיב
בכביש  444מצומת ברקת עד אלעד בהתאם לתמ"א 31א ,13/הכל באופן ובתנאים המפורטים
במסמכי המכרז.
1.1העבודות במכרז/חוזה כוללות ,בין היתר( :א) עבודות להעתקת תשתיות (תקשורת ,חשמל
וביוב) ולהעתקה/כריתה של עצים; (ב) הוספת נתיב בכביש  444בקטע שבין צומת ברקת לצומת
אלעד והפיכתו לכביש דו-מסלולי דו-נתיבי באורך של כ –  3.3ק"מ ,לרבות הרכיבים הבאים:
הכפלת גשר כביש  444מעל לכביש  ,6ביצוע צומת לחיבור עתידי של כביש  444לכביש ,461
מיגון אקוסטי מול הישוב אלעד ,הסדרי תנועה במשך כל תקופת הביצוע .במהלך כל תקופת
הביצוע כביש  444יישאר כביש פעיל.
 2.2תקופת ההתקשרות :ההתקשרות עם הקבלן היא עד להשלמת מלוא העבודות נשוא המכרז/
חוזה בתקופה שלא תעלה על  29חודשים ממועד תחילת העבודות בתוספת  3חודשים כמרווח
זמן לקבלן .כמו כן ,הקבלן יידרש לתקופת בדק של  60חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה.
3.3תנאי הסף :רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות:
3 3.1תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל ע"פ כל דין.
3 3.2קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט  1969 -בענף ( 200כבישים ועפר) בסיווג ג' ( 5בלתי מוגבל);
3 3.3קבלן המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בענף ובסיווג הנדרשים בסעיף קטן  3.2לעיל;
3 3.4קבלן העונה על הדרישות המצטברות  ,3.4.4 – 3.4.1כדלקמן:
3 3.4.1ביצע במהלך התקופה שבין  1.1.2013ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,פרויקטים
של סלילת כבישים בהיקף מצטבר שלא יפחת מ ₪ 150,000,000 -לא כולל מע"מ.
 3 3.4.2ביצע וסיים במהלך התקופה שבין  1.1.2013ועד למועד הגשת ההצעות במכרז,
לפחות פרויקט אחד של סלילת כבישים בהיקף כספי שלא יפחת מ 60,000,000 -
 ₪לא כולל מע"מ.
3 3.4.3ביצע במהלך התקופה שבין  1.1.2013ועד למועד הגשת ההצעות במכרז ,לפחות
פרויקט אחד של סלילת כבישים ,שעבודות הסלילה במסגרתו בוצעו על כביש
פעיל באורך שלא יפחת מ –  3קילומטרים.
 3 3.4.4ביצע וסיים במהלך התקופה שבין  1.1.2013ועד למועד הגשת ההצעות במכרז,
בעצמו (כקבלן ראשי או כקבלן משנה) או באמצעות קבלן משנה מטעמו שביצע
את העבודות עבור המציע כקבלן הראשי ,לפחות עבודה אחת בתחום הגישור
בהיקף שלא יפחת מ – ( ₪ 10,000,000לא כולל מע"מ) ,כאשר עבודות הגישור
בוצעו מעל לכביש פעיל.
ההגדרות והוראות נוספות בנוגע לתנאי הסף מפורטות במסמך ההזמנה להציע הצעות
במכרז ("ההזמנה").
3 3.5הקבלן השתתף בסיור ובמפגש מציעים ,שילם דמי השתתפות במכרז ,וצירף להצעתו ערבות
הצעה ,הכל באופן ,במועדים ובתנאים המפורטים בהזמנה.
3 3.6הקבלן עומד בכל הדרישות הרלוונטיות ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
4.4מפגש קבלנים ולאחריו סיור באתר הפרויקט ייערך ביום  ,19.6.2018בשעה .10:00 :נקודת המפגש
בלובי הכניסה במשרדי זכיין כביש ( 6מבנה הבקרה  ,)HOMC -צומת נחשונים .ההשתתפות
במפגש ובסיור הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
5.5שאלות הבהרה ניתן להפנות לאיש הקשר בחברה עד ליום  26.6.2018בשעה  16:00בהתאם
להוראות המפורטות בהזמנה.
6.6מסמכי המכרז המלאים מופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.hozeisrael. :
 /co.ilתחת הלשונית "מכרזים" .קבלן המבקש להציע הצעה במכרז נדרש להדפיס את מסמכי
המכרז ולהגישם כשהם כרוכים על-פי הסדר שבו הם מופיעים בקובץ ה –  ,PDFבאופן המפורט
בהזמנה.
7.7הגשת ההצעות תיעשה ביום  19.7.2018בלבד ,החל מהשעה  09:00ועד לא יאוחר מהשעה ,16:00
בהתאם להוראות המפורטות בהזמנה.
8.8התנאים בפרסום זה הם תמציתיים; התנאים והדרישות המלאים מפורטים בהזמנה וביתר
מסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
דן שנבך ,מנכ"ל
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

