הקרן לשיקום מחצבות
מכרז פומבי מס'  153/2017שיקום מחצבת חד"צ -צבעי הרמון
הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן") מזמינה הצעות לביצוע שיקום מחצבת חד"צ צבעי הרמון.
מודגש כי למפעיל המחצבה ,עומדת זכות-סירוב-ראשון לביצוע העבודות ,במחיר ההצעה הזוכה במכרז זה.
זכות הסירוב הראשון מותנית בכך שמפעיל המחצבה הודיע על מימוש זכותו זו ,בתוך ( 60שישים) ימים
מיום קבלת הודעה מהקרן על בחירת הצעה זוכה ,וזאת בהתאם לזכויותיו על פי דין.
מומשה זכות הסירוב הראשון – יהיה המציע הזוכה ,זכאי לתשלום של  1.95%מסכום ההצעה הזוכה הכל
בכפוף לתנאי המכרז .למעט תשלום זה ,לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.
תיאור העבודה:
ביצוע צומת הכניסה לפארק צבעי רמון בק"מ  88בכביש  ,40סלילה ושיקום דרך הגישה באורך כ 8 -ק"מ
לפארק צבעי רמון ולחניון סהרונים.
העבודה כוללת עבודות עפר ,מצעים ,עבודות אספלט ,צביעה וניקוז במסגרת שיקום מחצבת פארק צבעי
הרמון.
תקופת ההתקשרות המוצעת 120 :ימים קלנדריים מיום צו התחלת העבודה.
תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .1הגשת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או ערבות של חברת ביטוח בעלת
רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981-בסך של  ₪ 350,000בנוסח
המדויק הכלול במסמכי המכרז.
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קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו ( – 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
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המציע הינו קבלן-רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט –
 1969והוא בעל סיווג 200 :ג'  2לפחות .המציע עומד בדרישות הוראות התקנות ,הצווים
והכללים שעל פי החוק האמור.
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המציע בעצמו או באמצעות נציגו השתתף בסיור אשר פרטיו להלן.

המכרז מפורסם באתר האינטרנט של הקרן בכתובת  .www.kasham.org.il :תחת החלונית "מה כורה?"
ניתן לעיין במסמכי המכרז ובתוכניות במשך כל תקופת המכרז במשרדי חברת ניסים שוקר ,בכתובת:
בנין בית עומר ,רח' בית הדפוס  ,22גבעת שאול ,ירושלים ,בימים א' -ה’ בין השעות ,15:00 - 8:30
בתאום טלפוני מראש ,בטלפון.02-6541735 :
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה הוא ביום  12.7.17בשעה .12:00
את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן ,הנמצאת במשרדי הקרן בקריית הממשלה,
מגדל היובל  ,רחוב מנחם בגין  ,125תל אביב ,קומה  ,25וזאת לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
סיור קבלנים יתקיים ביום  15.6.17בשעה  10:00באתר פארק צבעי הרמון .נקודת היציאה לסיור תהיה
במגרש החניה של תחנת הדלק של חברת דלק ,אחרי כיכר הכניסה למצפה רמון בכביש .40
(לתיאום הגעה  -אלון עמר.)050-8886665 :
בכל מקרה של סתירה ו/או שוני בין האמור בהודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז ,מסמכי המכרז הם
המחייבים.
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

