הקרן לשיקום מחצבות

הודעה על מכרז פומבי דו שלבי מספר 164/2019

שירותי בקרה ,ניהול ופיקוח צמוד על פרויקט שיקום מחצבת
"תום ותומר"
הקרן לשיקום מחצבות (להלן – "הקרן") מודיעה בזאת על פרסום מכרז לרכישת שירותי בקרה ניהול ופיקוח
צמוד על ביצוע שיקום מחצבת "תום ותומר" על יד נגבה (להלן – "השירותים").
 .1המכרז מפורסם באתר האינטרנט של הקרן בכתובת www.kasham.org.il :תחת החלונית "מה
כורה?"
 .2פירוט השירותים הנדרשים והמועדים המיועדים לביצועם מפורטים במסמכי המכרז.
 .3תנאי הסף להשתתפות במכרז זה הינם:
 .3.1צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או חברת ביטוח בעלת רישיון
לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א ,1981-בסך של .₪ 10,000
 .3.2המפקח בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה.
 .3.3המפקח רשום כמהנדס אזרחי בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 .3.4המציע בעל ותק מצטבר של  36חודשים (מתוך  60החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות במכרז זה) בפיקוח על פרויקטים של תשתית ו/או פיתוח כאשר כל פרויקט הוא בהיקף
כספי של  2מיליון  ₪לפחות.
 .3.5המציע הינו עוסק מורשה.
 .3.6המציע מחזיק בידו את האישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו( 1976 -אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות);
 .3.7המציע יגיש את הצעת המחיר בש"ח ללא מע"מ במעטפה נפרדת וסגורה.
מודגש כי ,אין באמור לעיל ,במיוחד לעניין דרישת העמידה בתנאי הסף ,כדי לגרוע מהפירוט המצוי
בקובץ מסמכי המכרז ,לרבות דרישות הוכחת העמידה בתנאי הסף האמורים.
 .4הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם מכרז זה ניתן לקבל אצל מזכיר הקרן ,מר מיכאל חרל"פ בדואר
אלקטרוני  kasham@bezeqint.netובפקס  .03-7632376פניות תתקבלנה עד ליום שלישי2 ,
לאפריל  ,2019בשעה  12:00בצהריים .פניות מאוחרות למועד האמור לא תעננה.
 .5את ההצעות יש להגיש בהתאם לדרישות המכרז ולהניחן בתוך תיבת המכרזים במעטפה סגורה ללא
סימן מזהה  -על המעטפה יש לציין " מכרז פומבי מספר  164/2019לשירותי בקרה ניהול ופיקוח
צמוד שיקום מחצבת תום ותומר .וזאת עד ליום ראשון 14 ,לאפריל  2019בשעה  12:00בצהריים.
תיבת המכרזים מצויה במשרדי הקרן ברחוב מנחם בגין  125בתל אביב ,מגדל היובל קומה .25
 .6למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ההוראות המחייבות לעניין מכרז זה הן ההוראות המפורטות
בקובץ מסמכי המכרז והן בלבד .בכל מקרה של חוסר התאמה בין האמור במודעה זו ובין האמור
בקובץ מסמכי המכרז ,יגבר האמור בקובץ מסמכי המכרז.

