מכרז מספר 422/995/17
לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו הרכבת הקלה במטרופולין חיפה,
בין חיפה לנצרת

טובה
575773

חברת כביש חוצה ישראל  -מצמצמים מרחקים בשבילך

5.5*125

בהמשך להזמנה לקבלת הצעות למכרז שבכותרת שפורסמה ביום  27.5.18מבקשת חברת כביש
חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") להודיע על מספר שינויים בתנאי הסף של המכרז ,וכן על
עדכון לוחות הזמנים במכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים אשר יפורסמו החל מיום
 30.8.18באתר החברה בכתובת( www.hozeisrael.co.il :להלן" :מסמכי המכרז המעודכנים"
ו"-האתר" ,לפי העניין).
להלן עיקר השינויים בתנאי הסף ,בתמצית:
1 .1סעיף ( 2.2ניסיון מקצועי) לנספח ה( 2-תנאי סף למנהל הפרויקט) להזמנה להציע הצעות ,יתוקן
כך ש "עבור מזמין עבודה או זכיין ,לפחות שני ( )2פרויקטים תחבורתיים ,אחד בשלב התכנון
ואחד בשלב הביצוע ,אשר ההיקף הכספי המצטבר של העבודות הקבלניות במסגרת כל אחד
מהם עומד על סך של שלוש מאות מיליון ( ₪ )300,000,000לפחות ,כאשר ביחס לפרויקט בשלב
התכנון ,שלב התכנון הושלם בתקופה הרלבנטית ,וביחס לפרויקט בשלב הביצוע ,שלב הביצוע
הושלם בתקופה הרלבנטית ובלבד ,שלפחות אחד מהפרויקטים המוצגים הוא פרויקט תחבורתי
קווי ולפחות אחד מהפרויקטים המוצגים נוהל עבור מזמין עבודה".
2 .2בנוסף ,בוצעו עוד שינויים העשויים להשפיע על אופן ההוכחה של התנאים והדרישות במכרז ,הכול
כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים.
3 .3לאור השינויים בתנאי המכרז כאמור לעיל ,הוארך המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות
להבהרה ,כמפורט במסמכי המכרז המעודכנים ,עד ליום  6.9.18בשעה  ,16:00והמועד להגשת
ההצעות למכרז נדחה ליום  11.10.18עד השעה .17:00
4 .4מציעים שלא השתתפו בכנס המציעים שנערך בקשר למכרז ביום  ,26.6.18אשר אינו מהווה תנאי
להשתתפות במכרז ,ומעוניינים להשתתף בכנס מציעים נוסף לאור השינויים שנערכו במסמכי
המכרז המעודכנים מוזמנים לפנות בדוא"ל לאיש הקשר למכרז ,כמפורט במסמכי המכרז ,עד
ולא יאוחר מיום  6.9.18עד השעה  .12:00מובהר כי ,החברה תשקול את הצורך בקיום כנס מציעים
נוסף ככל שיתקבלו פניות כאמור.
עוד מובהר כי חומרי כנס המציעים שנערך בקשר למכרז ביום  ,26.6.18פורסמו במלואם באתר,
תחת הלשונית " -מכרזים" " -מכרז/חוזה מס'  422/995/17לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו
הרכבת הקלה במטרופולין חיפה ,בין חיפה לנצרת".
דן שנבך ,מנכ"ל
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

