מכרז/חוזה מספר 421/32/17
לבחירת יועץ להתקשרויות בתחום התכנון
לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " -המזמינה") מזמינה בזה קבלת הצעות למתן
שירותי ייעוץ וסיוע בניהול השוטף של ההתקשרויות עם מתכננים ,חברות לניהול תכנון
או ניהול ביצוע (להלן" :נותני השירותים החיצוניים") .השירותים יכללו ,בין היתר,
ביצוע ניתוחי שכר של נותני השירותים החיצוניים ,שינוי ועדכון חוזי ההתקשרות של
המזמינה עם נותני השירותים החיצוניים ,סיוע בניהול תהליכי בקרה ופיקוח על חשבונות
חלקיים וסופיים המוגשים ע"י נותני השירותים החיצוניים ,והכול כמפורט בהסכם (להלן:
"השירותים").
 .1המזמינה תבחר מבין המציעים שישתתפו בהליך זוכה אחד לצורך מתן השירותים.
 .2תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לחמש שנים ,החל ממועד חתימת
ההסכם ,וכמפורט במסמכי המכרז.
 .3תנאים מוקדמים עיקריים להשתתפות במכרז:
 3.1המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל.
 3.2בכל שנים עשר ( )12החודשים שקדמו למועד הגשת הצעתו ,העסיק המציע
(כעובדיו או כשותפים בו ) לפחות שני ( )2יועצים להתקשרויות ,לרבות המציע
עצמו ככל שמדובר בעוסק מורשה.
 3.3המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 3.4המציע הוא בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה
על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו.1975-
 3.5הדוחות הכספיים של המציע לא כוללים הערת "עסק חי" (אם המציע הוא
תאגיד).
 3.6ראש הצוות המוצע מטעם המציע יעמוד בדרישות ובתנאי הסף כמפורט
במסמכי המכרז.
 .4הליך בחירת ההצעות ייערך בהליך דו שלבי( :א) עמידה בתנאי הסף; (ב) שקלול
מרכיב האיכות בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
 .5על 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.
 .6ניתן לעיין ולהפיק את מסמכי המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט של
המזמינה בכתובת http://www.hozeisrael.co.il :תחת הלשונית "מכרזים".
 .7המציעים רשאים לבקש מהמזמינה הבהרות למסמכי המכרז ,כמפורט במסמכי
המכרז ,בכתובת הדוא"ל  einat@hozeisrael.co.ilעד ליום ב'  22.1.18בשעה
 14:00בצהריים.
 .8את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ,ללא סימני זיהוי של המציע ,ובהתאם
למפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים במשרדי המזמינה בכתובת :רח' יגאל
אלון ( 65מגדלי טיוטה) תל אביב ,קומה  ,7לא יאוחר מיום א'  11.2.18עד השעה
.16:00
 .9אין המזמינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא ,והיא רשאית לבטל את המכרז כולו
או חלקו ,או לדחותו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .10התנאים בפרסום זה הינם תמציתיים .מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של
השירותים הנדרשים ,התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם
המציעים הזוכים במכרז .במקרה של אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין
הרשום במסמכי המכרז ,יקבעו מסמכי המכרז.
 .11אשת הקשר למכרז זה הינה עו"ד עינת גולן ,בטלפון ,03-6255888
דוא"לeinat@hozeisrael.co.il :
דן שנבך ,מנכ"ל
כביש חוצה ישראל בע"מ
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