מכרז פומבי מס 08/2018
יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן גם" :יפה נוף" ו/או "המזמינה") מתכבדת בזאת להזמין מציעים
להציע הצעות עבור ביצוע עבודות גישור ,סלילת כבישים ,תוואי מסילתי ,קירות תומכים ,ניקוז ,ביוב ,מים,
חשמל ,תאורה ,פיתוח ,גינון ,השקיה ,תנועה ,שילוט ,תמרור ,מבנה שו"ב והסדרי תנועה זמניים במסגרת ביצוע
מכרז צפוני ( )DP03בפרויקט חיבורי נמל המפרץ (להלן" :המכרז") ,הכל כמפורט וכמבואר במסמכי המכרז.
להלן תיאור תמציתי של התנאים העיקריים של המכרז:
[למען הסר ספק מובהר ,כי כל האמור במודעה זו מובא לנוחות המציעים בלבד ואין בו כדי למצות או כדי לכלול
את כל הפירוט המחייב והמלא של כלל תנאי המכרז ,המופיעים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין
הוראה כלשהי המופיעה במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,תגברנה הוראות מסמכי המכרז]
.1

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הכוללת (תקופת הביצוע  +תקופת הבדק) הינה ל( 71-שבעים
ואחד) חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה .מתוך תקופת ההתקשרות הכוללת ,תקופת
ההתקשרות לביצוע העבודות הינה ( 35שלושים וחמישה) חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה
ותקופת הבדק ביחס לפרויקט זה הינה ( 36שלושים ושישה) חודשים קלנדריים מיום קבלת תעודת
ההשלמה .על המציעים לערוך את הצעתם בהינתן תקופת ההתקשרות הכוללת (ובתוכה תקופת
ההתקשרות לביצוע ותקופת הבדק) ,ללא כל הסתמכות על הארכת תקופת ההתקשרות הכוללת ו/או
הארכת תקופת ההתקשרות ו/או הארכת תקופת הבדק .עם זאת מובהר ,כי אין באמור בסעיף זה ,על תת
סעיפיו ,כדי לפגוע בסמכותה של המזמינה להאריך את תקופת ההתקשרות הכוללת ו/או את תקופת
ההתקשרות ו/או את תקופת הבדק ,כפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,וזאת לצורך השלמת ביצוע
העבודות כמוגדר וכמפורט במסמכי המכרז.

.2

רכישת מסמכי המכרז :מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת תשלום של ( ₪ 20,000עשרים אלף שקלים
חדשים) לפקודת חב' יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ .סכום רכישת מסמכי המכרז לא יושב למציע
בכל מקרה ,בין אם זכה המציע במכרז ובין אם לאו ,ולמציע לא תקום כל טענה כנגד המזמינה בעניין זה.
רכישת מסמכי המכרז וקבלתם תתבצע במשרדי יפה נוף רחוב ביאליק  3חיפה טלפון 074-7880000 :בימים
א'-ה' בין השעות  9:00-13:00החל מתאריך  20.9.2018ועד  48שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

.3

תנאי סף מנהליים ומקצועיים להשתתפות במכרז :עיקר התנאים מפורטים להלן .הנוסח המדויק ,המחייב
והשלם של התנאים מצוי במסמכי המכרז והוא בלבד מחייב את המזמינה:
 .3.1תנאי סף מנהליים להשתתפות במכרז:
 .3.1.1המציע הינו בעלי אישור מפקיד מורשה ,מרואה-חשבון או מיועץ מס המעיד ,כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף,
תשל"ו 1975-או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו .1975-המציע מקיים את התנאים
הקבועים בסעיף 2ב ו2 -ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .3.1.2המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי לתאגידים מסוגו או שהינו עוסק
מורשה הרשום בישראל .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

17.9.18

ועליו לצרף להצעתו נסח המעיד שנכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,התאגיד אינו מפר חוק ואינו
בהתראה לפני רישום כמפר חוק.
 .3.1.3המציע או מי מטעמו ,רכש את מסמכי המכרז.
 .3.1.4המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה לקיום הצעתו על סך  5,000,000ש"ח
(חמישה מיליון שקלים) ,בנוסח המפורט בעמ'  41להסכם וכפי הוראות סעיף  19להזמנה להציע
הצעות.
 .3.1.5המציע צירף להצעתו אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע,
הרשאים להתחייב בשם המציע.
 .3.1.6המציע צירף אישור מטעם רואה החשבון של המציע ,לפיו בדו"חות הכספיים של המציע לשנת 2016
לא נכללה הערת עסק חי בהתאם לכללים החשבונאיים.
 .3.1.7המציע או מי מטעמו השתתף בסיור הקבלנים ,כמפורט בסעיף  17להזמנה להציע הצעות.
 .3.2תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז :פירוט תנאי הסף המקצועיים ניתן למצוא בסעיפים 9.2-9.5
להזמנה להציע הצעות.
 .4ניהול מו"מ :למזמינה זכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים ולנהל הליכים תחרותיים ,הכל כמפורט בסעיף
 23להזמנה להציע הצעות.
 .5סיור קבלנים :ייערך בתאריך  9.10.2018בשעה  12:00במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ( 3קומה  )8חיפה.
ההשתתפות בסיור הקבלנים היא חובה ועל המציע לוודא ,כי נוכחותו נרשמה וכי האישור בדבר נוכחותו
בסיור הקבלנים כמו גם פרוטוקול סיור הקבלנים יצורפו להצעתו כשהם חתומים על ידו.
 .6שאלות והבהרות :ניתן להעלותן ולהפנותן בכתב בלבד ,אל גב' סימה חממי ,באמצעות דוא"ל
 sima_h@yefenof.co.ilעד ליום  23.10.2018בשעה  .12:00רק תשובות והבהרות שתינתנה בכתב ע"י
המזמינה יחייבו אותה .על המציע לעקוב אחר הפרסומים ו/או שאלות ההבהרה ו/או תשובות לשאלות
ההבהרה בדף המכרז שבאתר האינטרנט של המזמינה בכתובת.www.yefenof.co.il :
 .7הגשת הצעות :ההצעות תוגשנה בשפה העברית בלבד ,במעטפה סגורה לא יאוחר מיום  6.11.2018בשעה
 - 12:00במשרדי יפה נוף בכתובת :רחוב ביאליק  3קומה  ,9חיפה.
 .8ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום  20.9.2018בדף המכרז שבאתר האינטרנט של המזמינה בכתובת:
.www.yefenof.co.il
 .9המזמינה 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.
 .10מובהר כי מודעה זו מכילה מידע ראשוני ,חלקי 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.
 .11מודעה זו הינה חלק ממסמכי המכרז.
בברכה,
אבישי כהן
מנכ"ל
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