יפה נוף
תחבורה תשתיות ובניה בע"מ
מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות בניה והנדסה אזרחית – מחירון מסגרת
מכרז פומבי מס' 41/2018
.1

תיאור העבודה  :עבודות בניה והנדסה אזרחית במטרופולין חיפה  -מחירון מסגרת.

.2

משך הביצוע :כמפורט בסעיף המתאים של המפרט המיוחד .

.3

רשאים להגיש הצעות רק מציעים העומדים בתנאים הבאים:
א.

הקבלן המגיש הינו קבלן רשום לעבודות בניה הנדסיות ,כמפורט בחוק רישום
קבלנים לעבודות בניה הנדסיות ,התשכ"ט , 1969-ומחזיק בסיווג קבלני בקבוצה ג'
ענף  100סוג  1ומעלה.

ב.

המציע יצרף להצעתו:
 רשימת עבודות דומות שבוצעו על ידו ב  5 -השנים האחרונות. ב –  3שנים האחרונות המציע ביצע לפחות  3עבודות דומות בהיקפן ובתכולתהעבודה שלהן עבור חברות פרטיות גדולות או מוסדות ציבוריים (משרדי
ממשלה ,עיריות ,רשויות מקומיות וכדו') ,ושלגביהן קיימים חשבונות סופיים או
מצטברים מאושרים.
 רשימת ממליצים והמלצות המאשרים ביצוע העבודות מסעיף קודם. מאזן הכספי של פעילותו של המציע אינו גרעוני בכל שנה ב  3השנים האחרונות ,2014-2017ע"פ דו"ח מאושר רו"ח.

ג.

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום הצעתו בנוסח המפורט במסמכי המכרז
ע"ס  ₪ 150,000שתוקפה עד למועד 30/02/2019

ד.

המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם
החברה.

ה.

המצאת כל האישורים על פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו.1976-

.4

על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  3לעיל ולפי המסמכים
הנדרשים בנספח ב מדדי איכות בחוברת המכרז/חוזה  .מובהר כי התנאים המפורטים
בסעיף  3הינם תנאי סף במכרז זה (עליהם להיות מוגשים בהצעת הקבלן במועד ההגשה).
למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המופיעים במסמכי המכרז
וההזמנה .

.5

ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר החברה החל מתאריך .06/09/2018

.6

מפגש הקבלנים ייערך בתאריך  06/09/2018בשעה  09:00במשרד יפה נוף ברח' ביאליק 3
(קומה  )8חיפה .ההשתתפות אינה חובה.

.7

שאלות והבהרות :ניתן להעלותן ולהפנותן בכתב בלבד ,אל גב' סימה חממי ,באמצעות
דוא"ל  sima_h@yefenof.co.ilעד ליום  13/09/2018בשעה  .12:00רק תשובות והבהרות
שיינתנו בכתב על ידי המזמינה יחייבו את המזמינה .על המציע לעקוב אחר הפרסומים
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ו/או שאלות ההבהרה ו/או תשובות לשאלות ההבהרה באתר האינטרנט של המזמינה
שכתובתו .www.yefenof.co.il
.8

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים ,הממוקמת בכתובת רחוב ביאליק  3קומה  ,9לא יאוחר
מתאריך  04/10/2018עד השעה  12:00בצהרים .תיבת המכרזים תפתח בנוכחות
המעוניינים סמוך לאחר המועד הסופי להגשת הצעות .יש לוודא טלפונית את מועד
הפתיחה המדויק.

.9

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.

.10

המכרז הינו דו שלבי – שלב ראשון  :בדיקת עמידת המציא בתנאי הסף .שלב שני :ניקוד
למדד איכות לאחריה יעלו עד שישה מצעים בעלי הציון הגבוהה לאישור ועדת מכרזים.
יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז.

.11

מובהר כי ועדת המכרזים של חברת יפה נוף אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי .

.12

מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט www.yefenof.co.il

אבישי כהן,
מנכ"ל

