מכרז פומבי מס 5602/56
מתן שירותי ניהול תכנון מפורט בפרויקט חיבורי נמל
המדובר במכרז פומבי עם בחינה דו שלבית
שבו תוגש הצעת המחיר במעטפה נפרדת מחלקי ההצעה האחרים
.1

יפה נוף תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ (להלן גם" :יפה נוף" ו/או "המזמינה") מבקשת
לקבל הצעות עבור ניהול התכנון המפורט של פרויקט חיבורי נמל המפרץ ,הכל כמפורט במסמכי
המכרז.

.2

מהות פרויקט חיבורי נמל הינה הסדרת הנגישות התחבורתית בתוך מרחב חיפה לנמל המפרץ על
ידי הקמת מסדרון תחבורה ותשתיות לנמל המפרץ הכולל בין השאר :סלילת כביש אל נמל המפרץ
בהמשך לכביש  57ועד הכניסה לנמל ,תכנון שתי מסילות רכבת וביצוע מסילה אחת ממסילות
החוף באזור גשר פז ועד למסוף הרכבת בנמל ,בניית מנהרת תשתיות לאורך רחוב יוליוס סימון
ולאורך רחוב משה דיין ,העתקת תשתיות חומ"ס ,ובדיקת התכנות לחיבור עתידי למסילת העמק.

.3

להלן התנאים המקדמיים המצטברים להשתתפות במכרז:
א .המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי או שהינו עוסק מורשה
הרשום בישראל ולו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1751-
ב .למציע ניסיון ב 3-פרויקטים שונים בתחום ההנדסה אזרחית ,שביצועם הושלם עד מועד הגשת
ההצעות ,המקיימים את הדרישות הבאות:
ב .1.בשני פרויקטים ביצע המציע ניהול תכנון מפורט עד לסיומו.
ב .2.באחד הפרויקטים (שאינו אחד מבין השניים האמורים מעלה) ביצע המציע ניהול
ביצוע עד לסיום הביצוע.
ב .3.התכנון בכל הפרויקטים החל לאחר יום .11.11.2117
ב .4.עלות הביצוע המצטברת ב 3 -הפרויקטים עמדה על  ₪ 311,111,111ומעלה.
ב .7.בפרויקט אחד לפחות מתוך  3הפרויקטים עלות הביצוע עמדה
על לפחות .₪ 171,111,111
פרויקט בתחום הנדסה אזרחית ייחשב פרויקט העומד בכל הדרישות להלן:
פרויקט שבוצע בישראל שבמסגרתו בוצעו עבודות מהסוגים הבאים :כבישים ו/או גישור ו/או
מנהרות תשתית ו/או מנהרות למעבר חומרים מסוכנים ו/או מנהרות המשמשות למעבר כלי
תחבורה ו/או עבודות תשתית למסילת רכבת.
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.4

תקופת ההתקשרות
תקופת ההתקשרות הינה ל 17-חודשים עם זכות ברירה למזמינה בלבד ,להארכת ההתקשרות
לתקופות נוספות בנות  3או  1או  12חודשים כל אחת ,המצטברות ל 31-חודשים שיימנו החל
מתום תקופת ההתקשרות הראשונה.

.7

מפגש מציעים ייערך בתאריך  25.7.56בשעה  52://במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק 3
(קומה  )8חיפה .ההשתתפות היא חובה ועל המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את
פרוטוקול המפגש להצעתו כשהוא חתום על ידו.

.1

ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים ,הממוקמת בכתובת רחוב ביאליק  3קומה  ,7לא יאוחר
מתאריך  58.8.56עד השעה  52://בצהרים.

.5

ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום של  ₪ 7,111לפקודת חב' יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה
בע"מ שלא יוחזרו.

.8

מסמכי המכרז יהיו ניתנים לעיון והורדה החל מיום  52.7.56דרך אתר האינטרנט של יפה
נוף בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז
המופעים באתר האינטרנט ,יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

.7

המזמינה רשאית לנהל משא ומתן במסגרת הליכי המכרז לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 .11המזמינה רשאית לבחור במספר זוכים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי .כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים
במסמכי ההזמנה להציע הצעות ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע.
 .12יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז.
 .13מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,
אבישי כהן
מנכ"ל

