49788

מכרז פומבי מס 06/2018
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן גם" :יפה נוף" ו/או "המזמינה") מתכבדת בזאת להזמין
מציעים להציע הצעות עבור סלילה ,תשתיות תת קרקעיות ,בפרויקט רחוב ספיר  -א.תעשיה צ'ק פוסט
 1704ג' בחיפה (להלן" :המכרז")
להלן תיאור תמציתי של המכרז – הפרטים המלאים מופיעים במסמכי המכרז:
תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ,עם זכות ברירה למזמינה בלבד

.1

להרחבת ההתקשרות ,להארכת ההתקשרות לתקופה/ות נוספת/ות ולא יותר מ 24 -חודשים בסך
הכל.
תנאי סף מנהליים ומקצועיים להשתתפות במכרז :עיקר התנאים מפורטים להלן .הנוסח המדויק
המחייב והשלם של התנאים מצוי במסמכי המכרז והוא בלבד מחייב את המזמינה:

.2

 .2.1תנאי סף מנהליים להשתתפות במכרז:
 .2.1.1המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות ,על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-
 .2.1.2המציע מקיים את הדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .2.1.2המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי או שהינו עוסק מורשה
הרשום בישראל .יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל
האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית .במידה שהמציע
הוא תאגיד ,עליו להיות ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או רשם השותפויות ,בגין
השנים הקודמות למכרז ועליו לצרף להצעתו נסח המעיד שנכון למועד האחרון להגשת
ההצעות ,התאגיד אינו מפר חוק ואינו בהתראה לפני רישום כמפר חוק.
 .2.1.4המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס  ₪ 200,000שתוקפה עד
לתאריך  26/08/2018בנוסח המפורט במסמכי המכרז.
 .2.2תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז:
.2.2.1המציע הינו קבלן רשום כדין ברשם הקבלנים בענף  , 200קבוצה ג' ,סוג  2ומעלה.
.2.2.2הוכחת ניסיון רלוונטי וידע קודם של  5שנים בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז זה,
לרבות:
.2.2.2.1

רשימת פרוייקטים /עבודות דומות ו/או זהות.

המלצות מגופים ממשלתיים אן עירוניים או פרטיים גדולים על ביצוע עבודות
.2.2.2.2
דומות/זהות בשלוש השנים האחרונות.
 .3ניהול מו"מ :למזמינה זכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים ולנהל הליכים תחרותיים( .בהתאם
לנסיבות/הוראות המכרז).
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 .4כנס מציעים :ייערך בתאריך  15.02.2018בשעה  11:00במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ( 2קומה  )8חיפה.
ההשתתפות היא חובה .ועל המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את פרוטוקול המפגש להצעתו
כשהוא חתום על ידו.
 .5שאלות והבהרות :ניתן להעלותן ולהפנותן בכתב בלבד ,אל גב' סימה חממי ,באמצעות דוא"ל
 sima_h@yefenof.co.ilעד ליום  21/02/0218בשעה  .12:00רק תשובות והבהרות שיינתנו בכתב על
ידי המזמינה יחייבו את המזמינה .על המציע לעקוב אחר הפרסומים ו/או שאלות ההבהרה ו/או
תשובות לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט של המזמינה שכתובתו .www.yefenof.co.il
 .6הגשת הצעות :ההצעות יוגשו בשפה העברית בלבד ,במעטפה סגורה לא יאוחר מיום 26/02/0218
בשעה , 12:00בכתובת הבאה :רחוב ביאליק  2קומה  ,9חיפה.
 .7ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום  8.2.18באתר האינטרנט של יפה נוף שכתובתו
.www.yefenof.co.il
 .8המזמינה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,ונתונות לה כל הסמכויות לפי דין וכמפורט במסמכי
המכרז .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת ,וכן להפעיל
את יתר סמכויותיה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .9מובהר כי מודעה זו מכילה מידע ראשוני ותמציתי בלבד ,והמידע המלא והמחייב מפורט במסמכי
המכרז והוא בלבד מחייב את המזמינה .מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין תוכן
מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז – האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו ולא תינתן
כל משמעות לאמור במודעה.
 .10מודעה זו הינה חלק ממסמכי המכרז.

בברכה,
אבישי כהן
מנכ"ל
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