יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
מכרז מס' 53 / 2017
מכרז לאספקה התקנה תפעול ואחזקה של שילוט מידע משולב
בתחנות תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה
יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ ("יפה נוף") מזמינה בזה הצעות לאספקה ,התקנה ,תפעול
ואחזקה של שילוט מידע משולב בתחנות תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה.
תנאי סף:
ההשתתפות במכרז תתאפשר רק למציעים העונים לדרישות הבאות:
.1

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל ב 3-השנים האחרונות לפחות.

.2

הצעה בודדת :כל ספק המאושר (או בהליך אישור) על ידי משרד התחבורה רשאי
להגיש הצעה אחת בלבד בין אם ישירות ובין אם באמצעות מציע אחר .האמור
בסעיף זה חל גם על מי ששולט במציע ,או הנשלט על ידו ,או הנשלט על ידי גורם
שלישי השולט בו .לצורך סעיף זה " -שליטה"  -כהגדרת מונח זה בסעיף  1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח.1968-

.3

המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-

.4

המציע הינו בעל מחזור שנתי בהיקף של  6,000,000שקלים חדשים ,לא כולל
מע"מ ,לכל הפחות ,לכל אחת משנות המס .2014-2016

.5

השלטים ו/או ערכות השלטים נדרשים לעמוד בהנחיות כהגדרתן בסעיף
ההגדרות במכרז זה ,לשם כך נדרש המציע להציג אישור משרד התחבורה לעניין
זה או לחילופין (במידה והשלט המוצע טרם אושר ע"י משרד התחבורה) בקשה
לאישור שהוגשה למשרד התחבורה.

.6

המציע הינו בעל מעבדה עצמאית לתחזוקת השילוט ואנשי תחזוקה המוכשרים
לשילוט המאושר.

.7

לספק/מציע המאושר יש נגישות מלאה ובלתי מוגבלת לקוד המקור ויכולת In-
 Houseלביצוע שינויים ועדכונים בתוכנת השילוט ובתוכנת ה Gateway-לשילוט.

.8

קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט "( 1969 -חוק רישום קבלנים") ,בענף ( 160חשמלאות) לכל הפחות
ובסיווג של לפחות א' או הצגת הסכם מותנה שיכנס לתוקף במידה ויזכה
בפרויקט עם קבלן רשום כמפורט.

.9

קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת
הועדה הבין משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים בסיווג
 160לכל הפחות ולפחות א( 1-סיווג כוכבית) או הצגת הסכם מותנה שיכנס
לתוקף במידה ויזכה בפרויקט עם קבלן מוכר כמפורט.

 .10המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקה ,התקנה ,תפעול ואחזקה של שלטים
אלקטרוניים למידע לציבור המותקנים בבניני ציבור ,מרחב עירוני ובמתקנים
ציבוריים .לפחות  3פרויקטים כאשר בכל פרויקט הותקנו לפחות  3שלטים,
ולפחות אחד מהם הוא במרחב עירוני או במתקן ציבורי (ראה נספח י"ח).
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 .11המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקה ,התקנה ,תחזוקה וניהול פרויקטים מול
גופים ציבוריים או משרדי ממשלה.
 .12המציע בעל ניסיון בהתקנת שלטים אלקטרוניים למידע לציבור והתקין בחמש
השנים האחרונות לפחות:
 20שלטים טלוויזיוניים למידע לציבור
 20שלטים דיגיטליים למידע לציבור
 .13למציע יש אישור ממשרד התחבורה לדגם השלט המוצע על ידו במכרז .מציע
אשר אין ברשותו אישור ממשרד התחבורה לשלט אשר עונה על דרישות המכרז,
ניתנת האפשרות להגיש בקשה לאישור הדגם המוצע על ידו ,למשרד התחבורה
(ראה נספח כ"א).
כללי
.1

תקופת ההתקשרות הינה בת  60חודשים 12 ,חודשים להקמה ועוד  48חודשים לאחזקה.

.2

ניתן לעיין במסמכי המכרז באופנים הבאים:
א.

באתר האינטרנט של יפה נוף . www.yefenof.co.il

ב.

במשרדי יפה נוף ,רחוב ביאליק  3קומה  8חיפה ,החל מיום  2.1.2018בימים א'-ה'
בין השעות . 9:00-15:00

.3

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים ,הממוקמת בכתובת רחוב ביאליק  3קומה  ,9לא יאוחר

.4

מתאריך  28.2.2018עד השעה  12:00בצהרים.
החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ,והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת ,או
לשנות את תנאיו.

.5

מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי .כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים
במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע.

.6

ועדת המכרזים רשאית לבחור במספר זוכים לפי שיקול דעתה אשר עומדים בתנאי המכרז.

.7

ביצוע הפרויקט כפוף לאישור תקציבי.
מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט www.yefenof.co.il

אבישי כהן
מנכ"ל

