מכרז/חוזה מס' 415/50/17
למתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מזמינה בזה הצעות להתקשר עמה בהסכם
למתן שירותי בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים שונים של החברה.
"העבודה" או "העבודות" כוללות ביצוע בדיקות טרום יציאה למכרז ,בדיקות במסגרת
ליווי פרויקטים כולל בדיקת חשבונות סופיים לפרויקט ,ובדיקת הוראת שינויים/תוספות,
כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות היא למשך  5שנים ,אולם בשל אופי העבודות המציע הזוכה עשוי
להידרש להשלמת עבודה שהוטלה עליו בתקופת ההתקשרות גם לאחר תום התקופה.
דרישות הסף במכרז  -רשאי להגיש הצעה במכרז רק מציע העונה על כל הדרישות
המצטברות שלהלן:
 המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה ,רשום ומתנהל כדין בישראל. ראש הצוות מטעם המציע הוא מהנדס אזרחי. לראש הצוות מטעם המציע ניסיון בביצוע בדיקת טרום מכרז/שינויים בפרויקטיםבתחום תשתיות תחבורה (כהגדרתו במסמכי המכרז) בערך מצטבר שלא יפחת מ 300 -
מיליון  ₪ובביצוע בקרת חשבונות ובדיקת כמויות בפרויקטים בתחום תשתיות תחבורה
בסכום מצטבר שלא יפחת מ  500 -מיליון  ,₪והכל ע"פ ערכים נומינאליים לא כולל
מע"מ ,החל מיום  1.1.2010ועד יום הגשת המכרז .הניסיון ייבחן ביחס לעבודות כאמור
שבוצעו והושלמו במועד הגשת ההצעות במכרז.
 המציע עומד בכל הדרישות לפי סעיפים  2 ,2ב 2 ,ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים,התשל"ו.1976-
 המציע צירף להצעתו ערבות הצעה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז בסכום של – .₪ 25,000 המציע השתתף במפגש מציעים.מפגש מציעים יתקיים ביום  ,11.9.2017בשעה 14:00 :במשרדי החברה ברח' יגאל-
אלון  65תל-אביב ,קומה  .7ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ותנאי סף
להשתתפות במכרז.
מציעים שהשתתפו במפגש המציעים ,רשאים להפנות לחברה שאלות הבהרה עד ליום
 19.9.2017בשעה  .16:00השאלות יישלחו בכתב ,בהתאם להוראות שבמסמכי המכרז.
הגשת ההצעות תיעשה ,במסירה אישית בלבד ,במשרדי החברה ,בהתאם להוראות
שבמסמכי המכרז ,ביום  16.10.2017בלבד ,החל מהשעה  09:00ועד לא יאוחר מהשעה
.16:00
מסמכי המכרז המלאים מופיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
 www.hozeisrael.co.il/תחת הלשונית "מכרזים".
התנאים בפרסום זה הם תמציתיים .מסמכי המכרז המלאים כוללים תיאור מפורט של
העבודות ,התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציע הזוכה
במכרז .במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
דן שנבך ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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