יום חמישי  23מרץ 2017

הקרןֹלשיקוםֹמחצבות ֹ
הודעהֹעלֹמכרזֹפומביֹדוֹשלביֹמספרֹֹ ֹ149/2017

שיקוםֹמחצבותֹ–ֹ"הטיילתֹהצפונית"ֹבגןֹהלאומיֹמגדלֹצדק ֹ
 .1הקרן לשיקום מחצבות (להלן – "הקרן") מפרסמת מכרז פומבי דו-שלבי לביצוע עבודות פיתוח ,חשמל ,תקשורת,
תאורה ,סלילת כבישים ,רחבות ,גינון ,השקיה ,מים ,ביוב וניקוז  -לשיקום מחצבות "הטיילת הצפונית" בגן לאומי
מגדל צדק.
 .2ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של  5,000ש"ח (סכום אשר לא יושב מכל סיבה שהיא) במשרדי חברת
ניסים שוקר ,בכתובת :בית הדפוס  22גבעת שאול ירושלים ,בימים א' -ה’ בין השעות  ,15:00 - 8:30בתאום בטלפון:
 .02-6541735ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת האמורה ,בתיאום טלפוני.
 .3סיור מציעים יתקיים ביום  2.4.17בשעה  10:00בגן הלאומי מגדל צדק .נקודת היציאה לסיור תהיה במגרש החניה
של מצודת מגדל צדק .לתיאום הגעה :אלון עמר ,טלפון נייד מספר  .050-8886665ההשתתפות בסיור הינה חובה.
 .4תנאי הסף להשתתפות במכרז זה הינם:
 .4.1צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או ערבות אוטונומית ובלתי מותנית של חברת
ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א 1981-בסך של ₪ 1,500,000
(מיליון וחמש מאות אלף  ,)₪אשר ניתנה לבקשת המציע.
 .4.2המציע עצמו הינו קבלן-רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט –  1969והוא בעל
סיווג 200 :ג .5/כמו כן ,המציע עומד בדרישות הוראות התקנות ,הצווים והכללים שעל פי החוק האמור.
 .4.3המציע עצמו ביצע במהלך  60החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה ,לפחות פרויקט אחד
שעיקרו  -הקמת תשתיות ,סלילת דרכים וגינון של שטח פארק ו/או גן ו/או שטח ירוק אחר בהיקף כספי כולל
של  40מיליון  )₪ 40,000,000( ₪לפחות (כשהסכום האמור אינו כולל מע"מ).
 .4.4המציע עצמו או קבלן משנה מטעמו ,ביצע במהלך  60החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז
זה ,פרויקט אחד לפחות של עבודות הקמה ,שתילה וגינון בהיקף של  30דונם לפחות ובנוסף – טיפל בתחזוקת
שטחי גינון בהיקף של לפחות  100דונם (כולם באותו הפרויקט) במשך  30חודשים רצופים לפחות.
 .4.5המציע הציג במסגרת הצעתו צוות ניהול ,כנדרש במסמכי המכרז הכולל לפחות את אלה :נציג הקבלן ,מנהל
הפרויקט – המהנדס הראשי ,מנהל עבודה ,ממונה בטיחות.
 .4.6המציע או נציג מוסמך מטעמו ,השתתף בסיור המציעים.
 .4.7קיומם של אישורים על פי חוקֹעסקאותֹגופיםֹציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו
( – 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקסים).
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 .4.8היותו של המציע רשום במשרדי מס-ערך-מוסף כעוסק מורשה.
 .4.9המציע יפרט את הצעת המחיר בש"ח ללא מע"מ בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח למכרז ,יצרף אליו את כתב
הכמויות כנדרש ויגיש את המסמכים האמורים כשהם במעטפה סגורה ונפרדת .במעטפת ההצעה לא יכללו פרטי
הצעתו הכספית של המציע או כל חלק מהם.
 .5לצורך בחינת איתנות פיננסית – הנדרשת כתנאי סף יעמוד המציע גם בדרישות הבאות:
 .5.1מחזור ההכנסות השנתי של המציע (לא כולל מע"מ) ,היה בהיקף של עשרים מיליון  )₪ 20,000,000( ₪לפחות,
בכל אחת מהשנים .2016 ,2015 ,2014
 .5.2בכל אחת מהשנים 2016 ,2015 ,2014 :המציע היה בעל הון עצמי חיובי בגובה של  5%לפחות ממחזור ההכנסות
שלו באותה שנת כספים ,כתוצאה מפעילותו העסקית ,והדבר משתקף גם במאזן הכספי שלו.
 .5.3המציע יצהיר כי לא מתנהלים נגדו ,הליכים פליליים ע"י מי מרשויות המס ו/או המוסד לביטוח לאומי.
 .5.4המציע יצהיר כי ,המציע ו/או מי מבעלי המניות שלו ,אינו מצוי בקשיים כלכליים ו/או חדלות פירעון.
 .5.5המציע יפרט את רשימת תיקי הוצאה לפועל שפתוחים כנגדו בעת הגשת הצעתו במכרז ,ויפרט בתמצית ,ביחס
לכל תיק ,את כל הפרטים הבאים :מהות החוב ,סכום החוב המקורי ,סכום החוב נכון ליום  ,31.12.2016סיבת
החוב ,סיבת אי פירעון החוב .ועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת לפסול הצעתו של מציע אשר הסכום
המצטבר של חובותיו האמורים עולה על סך של .₪ 300,000
מודגש כי ,אין באמור לעיל ,במיוחד לעניין דרישת העמידה בתנאי הסף ,כדי לגרוע מהפירוט המצוי בקובץ מסמכי
המכרז .המציעים נדרשים לקרואֹבעיון את דרישות תנאי הסף המופיעות ביתר הבהרה ופירוט בקובץ המסמכים
עצמו וכן את פירוט דרישות ההוכחה לעמידה בתנאים האמורים.
 .6הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם מכרז זה ניתן לקבל אצל מזכיר הקרן ,מר צבי זיו בדואר אלקטרוני
ֹkasham@bezeqint.netובפקסֹֹ.03-7632376פניות תתקבלנה עד ליום  19.4.17בשעה  .12:00פניות שתתקבלנה
מאוחר למועד האמור לא תעננה.
 .7את ההצעות יש להגיש בהתאם לדרישות המכרז ולהניחן בתוך תיבת המכרזים במעטפה סגורה ללא סימן מזהה -
על המעטפה יש לציין " ֹמכרזֹפומביֹמספרֹֹ 149/2017שיקוםֹמחצבותֹ– ֹ"הטיילתֹהצפונית"ֹבגןֹהלאומיֹמגדלֹ
צדקֹ.וזאת עדֹלתאריךֹֹ 3.5.17בשעהֹֹ 12:00בצהריים .תיבת המכרזים מצויה במשרדי הקרן ,ברחוב מנחם בגין
 125בתל אביב ,מגדל היובל ,קומה  .25את קובץ התכניות הנספח למכרז ,כשהוא חתום כנדרש ,יש להגיש בתיבת
קרטון נפרדת וסגורה בהתאם להוראות המפורטות במכרז גופו.
 .8מודגש כי ההוראות המחייבות הן הוראות מסמכי המכרז והן בלבד .בכל מקרה של חוסר התאמה בין האמור
במודעה זו ובין האמור בקובץ מסמכי המכרז ,יגבר האמור בקובץ מסמכי המכרז.
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