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 החברה הכלכלית לפיתוח קריית ים מבקשת לקבל בזאת הצעות לביצוע עבודות בניית
 2019/03שביל אופניים בשדרות ירושלים מכרז פומבי מס' 

 

 להלן פרטי המכרז:

 

 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה. 6תקופה מרבית להשלמת הפרויקט עד : זמן ביצוע .1

 

  רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאי הסף הבאים: .2
 המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין. .2.1

בענף  1יו, בסיווגים ג'ותקנות 1993 -המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשנ"ג  .2.2

 ( כבישים תשתיות ופיתוח.200ראשי )

דרי מסירת עבודות די מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת הוועדה הבין משרדית לקביעת סי-המציע הינו קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על .2.3

 ממשלתיות לקבלנים, לסיווג האמור לעיל )סיווג כוכבית(.

למציע לא נרשמה הערת עסק חי בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה, לאחר עריכת הדוחות הכספיים  .2.4

 יכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.האחרונים לא התעורר חשש לקיומו כעסק חי והוא אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהל

 שנים האחרונות. 3 -פרויקטים לפחות של עבודות פיתוח דומות בהיקף הכספי ב 3המציע ביצע לפחות  .2.5

 לעניין תנאי סף זה, מועד סיום כל אחד מהפרויקטים הינו מועד קבלת תעודת גמר או חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה. .2.6

 . ISO 9001:2008או לחילופין לתקן  :ISO 9001 2015ל הסמכה בתוקף לתקן המציע הוא בע .2.7

 )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(, כדלקמן: 1976 –המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו .2.8

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך  .2.8.1

 .1975 –מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק  .2.8.2

 .1975 –"והתשל ,מס ערך מוסף

 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 2המציע עומד בדרישות סעיף  .2.8.3

 בנוסח כנדרש במסמכי המכרז.₪  50,000המציע המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה בסכום של  .2.9

 המציע השתתף במפגש ובסיור מציעים. .2.10

 ות במכרז.המציע שילם דמי השתתפ .2.11

 

  להלן עיקרי לוח הזמנים למכרז: .3

 .15:00 – 09:00קריית ים בשעות העבודה  6ניתן לעיין ולרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה הכלכלית, שד' בן צבי  .3.1

 כולל מע"מ. התשלום יבוצע באמצעות המחאה רשומה לפקודת החברה הכלכלית.₪  1,000רכישת המסמכים תמורת סך של  .3.2

ההשתתפות במפגש ובסיור . המפגש יתקיים במשרדי החברה הכלכלית. 09:00בשעה  06/2019/72מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום  .3.3

 המציעים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז. 

בלבד, בדואר  15:00ועד השעה  2019/70/04ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למזמין באמצעות חברת א. אפשטיין ובניו בע"מ עד ליום  .3.4

 (. 8520480-04/ טל:  6612358-055לידי יאיר בן עמי )נייד:  yairb@epstein.co.ilת אלקטרוני בכתוב

 את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון במשרדי החברה הכלכלית. .3.5

 לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו.החברה הכלכלית שומרת  .3.6

 .12:00עד השעה   19/07/11מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז:  .3.7

 

 הערות כלליות .4

 מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסגרת מסמכי המכרז. הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז. .4.1

 תהא זכות ברירה להארכת/קיצור תקופת הביצוע כפי שמפורט במסמכי המכרז.לחברה הכלכלית  .4.2

 תשלום דמי ההשתתפות לא יוחזר מכל סיבה שהיא. .4.3

 החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר לגביו היה לעירייה ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב .4.4

 מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.על טיב עבודתו, לפסול 
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מודגש  בזאת, כי אי מילוי מדויק אחר כל דרישות המכרז לרבות הערבות הבנקאית ו/או אי הגשת הצעה שלא בהתאם למסמכי המכרז ו/או אי  .4.5

 עד המועד האחרון, עשויים לגרום לפסילת ההצעה. הגשת מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים 

בכפוף לקבוע בחוק ולמסמכי המכרז, שומרת לעצמה העירייה זכות לקבל רק הצעה שתיראה בעיניה מתאימה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, גם  .4.6

אם אינה ההצעה הזולה ביותר ואף להימנע מלקבל כל הצעה שהיא גם אם היא הזולה ביותר. כמו כן, שומרת העירייה על זכותה לבטל את  

עה בחלקה ו/או לנהל מו"מ עם הזוכה/ים במכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או נוסף, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כאשר המכרז, לקבל הצ

 למי מהמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין שימוש העירייה בזכויות המפורטות לעיל.

 .ור במסמכי המכרז בלבדבמקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמ .4.7

 

 

 חברה הכלכלית לפיתוחה                                                                                                                                                             

 ים                        קריית   
  


