מכרז מספר 422/995/17
לבחירת חברת ניהול לפרויקט קו הרכבת הקלה במטרופולין חיפה,
בין חיפה לנצרת
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " -המזמינה") ,שהינה חברה ממשלתית המתמחה
בפרויקטים מורכבים של תשתיות תחבורה ,המופקדת מטעם הממשלה על פרויקט קו הרכבת
הקלה במטרופולין חיפה ,בין חיפה לנצרת ("הפרויקט") מזמינה בזה קבלת הצעות במכרז לתפקיד
חברת הניהול של הפרויקט עבור המזמינה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,וכמפורט
בהסכם (להלן" :חברת הניהול").
 .1שירותי הניהול יכללו את השירותים המפורטים כדלקמן ("השירותים"):
 1.1ניהול התכנון הכולל של הפרויקט מטעם המזמינה על כל מרכיביו;
 1.2הכנת מכרזי אינפרה  ,1ליווי הליכי המכרזים ובחירת הזוכים;
 1.3ליווי ביצוע עבודות אינפרה ;1
 1.4הכנת מכרז אינפרה  ,2ליווי ההליך המכרזי עד לבחירת זוכה וליווי הליכי הסגירה הפיננסית;
 1.5ניהול עבודות הקמה אינפרה  2עד למסירת הפרויקט להפעלה;
 1.6ליווי וייעוץ למזמינה בשלוש שנות ההפעלה הראשונות של הפרויקט;
 1.7שירותים נוספים נלווים לפרויקט הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2חברת הניהול תעניק את השירותים למזמינה החל מקבלת אישור לתחילת עבודה ועד למועד
סיום ההסכם ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .3המציע אפשר שיהיה חברה העומדת בתנאי הסף הקבועים למומחה המקומי ,או מיזם משותף
של החברה העומדת בתנאי הסף הקבועים למומחה המקומי ושל החברה העומדת בתנאי הסף
למומחה הרכבתי ,ובלבד שהמיזם המשותף כאמור ,מקיים את מלוא התנאים אשר מפורטים
במסמכי המכרז.
 .4במסגרת הצעתו יידרש כל מציע להציג מטעמו את הגורמים הבאים :המומחה המקומי ,מנהל
הפרויקט ,המומחה הרכבתי ,סגן מנהל הפרויקט ומנהל התכנון.
 .5המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א ,1981-אוטונומית
ובלתי מוגבלת בתנאים בסך  250,000ש"ח (במילים :מאתיים וחמישים אלפי ש"ח) בנוסח
המחייב במסמכי המכרז.
 .6הליך בחירת ההצעות ייערך כדלקמן :במהלך השלב הראשון ,תבחן המזמינה את המידע הכללי
שהוגש על ידי המציע בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,ולאחר מכן תבחן את עמידת ההצעה
בתנאי הסף .בשלב השני ,תערוך המזמינה שקלול של מרכיב האיכות בהתאם לקריטריונים
המפורטים במסמכי המכרז .בשלב השלישי ,הצעות המחיר תבחנה ותנוקדנה ,בהתאם
להוראות המכרז .מובהר בזאת כי המזמינה תחל בפתיחת ההצעות ,בדיקתן והערכתן בכפוף
להתקיימות התנאים המתלים כמפורט במסמכי המכרז.
 .7על 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.
 .8מסמכי המכרז המלאים לרבות שלבי ההליך ,תנאי הסף והקריטריונים לבחירת
הזוכה וכן פרטים אודות כנס מציעים מצויים באתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:
 http://www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" ,וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי
המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.
 .9כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יהיו באתר האינטרנט של המזמינה ועל המציע חלה החובה
להתעדכן ביחס למסמכי המכרז באתר האינטרנט ,בפרט בסמוך למועד הגשת ההצעות.
 .10ניתן לפנות בבקשת הבהרות למסמכי המכרז ,כמפורט במסמכי המכרז ,בכתובת
הדוא"ל einat@hozeisrael.co.il :עד ולא יאוחר מיום שלישי ה 10.7.2018 -בשעה .16:00
 .11את 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  ,7ביום חמישי ה 30.8.2018 -עד השעה .17:00
 .12אין המזמינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא ,והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו,
או לדחותו מכל סיבה שהיא ,בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .13התנאים בפרסום זה הינם תמציתיים .מסמכי המכרז המלאים והמחייבים המופיעים באתר
החברה 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.
 .14אשת הקשר למכרז זה הינה עו"ד עינת גולן בטלפון  ,03-6255888דוא"ל.einat@hozeisrael.co.il :
דן שנבך ,מנכ"ל
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