מכרז לשיקום מחצבת ניצנה מס' 268/2022
.1

הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן" או "המזמין" ) ,מזמינה הצעות לביצוע עבודות לשיקום מחצבת
ניצנה ,אשר נמצאת סמוך לישובים ניצנה עזוז (להלן " -המחצבה").

.2

העבודות כוללות בין היתר :עבודות עפר ,עבודות פיתוח ותשתיות ,הכל כמפורט להלן במסמכי
המכרז.

 .3עבודות השיקום תמומנה על ידי הקרן לשיקום מחצבות.
 .4תקופת ההתקשרות 3 :חודשים.
 .5זכות סירוב ראשון לבעל המחצבה על פי דין  -מודגש כי ,למפעיל המחצבה ,עומדת זכות-סירוב-ראשון
לביצוע הפרויקט ,כהגדרתו בסעיף  10במכרז ,בתנאים הקבועים במכרז זה ובמחירי ההצעה הזוכה,
ובלבד שהודיע לקרן בכתב ,על מימוש זכותו זו ,בתוך ( 60שישים) ימים ,מיום שקיבל את הודעת הקרן,
על בחירת הצעה זוכה ועל תוכנה המפורט של ההצעה ,וזאת בהתאם ובכפוף לזכויותיו של מפעיל
המחצבה על פי דין.
 .6בחר מפעיל המחצבה לממש את זכותו לסירוב ראשון – יהיה המציע הזוכה ,זכאי לתשלום של 2%
ממחירה הכולל של ההצעה הזוכה ,כפי שאושרה על ידי ועדת המכרזים .תשלום זה הינו השתתפות
קבועה ומוסכמת מראש ,בכל הוצאותיו של המציע הזוכה ,בקשר עם השתתפותו במכרז .למעט תשלום
זה ,לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום ו/או החזר ו/או פיצוי כלשהו ובעצם הגשת הצעתו במכרז זה
ורואים אותו כמי שוויתר על כל טענה ו/או תביעה בגין מימוש זכות הסירוב הראשון.
 .7מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הקרן בכתובת  www.kasham.org.il :תחת החלונית
"מה כורה?"
 .8סיור מציעים יתקיים ביום חמישי  21.7.22בשעה  11:00במחצבת ניצנה.
נקודת היציאה לסיור תהיה בתחנת דלק התחנה בצומת קציעות על כביש ( .211לתיאום ההגעה :אלון
עמר.)050-8886665 :
 .9תנאי סף להשתתפות במכרז
כל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן על תתי סעיפיו ,הינם תנאי סף מצטברים ,הכרחיים
ויסודיים .הצעה אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן  -תיפסל .מודגש כי ,חובה
על המציע לעמוד בעצמו ,ולא באמצעות אחר מטעמו ,בכל תנאי הסף.
 .9.1המציע הוא אזרח או תושב קבוע בישראל או שהוא תאגיד רשום כדין בישראל .לא ניתן
להגיש הצעה המשותפת לשני מציעים או יותר או הצעה של שותפות שאינה רשומה .להוכחת
עמידתו בסעיף זה ,יצרף המציע את המסמכים הבאים לפי העניין :צילום תעודת
זהות/תעודת תושב או תעודת רישום של התאגיד ,לפי העניין .ככל שהמציע תאגיד – יצרף
בנוסף נסח עדכני של רשות התאגידים בהתאם.
 .9.2המציע יצרף 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  ,₪ 30,000אשר ניתנה לבקשתו של המציע עצמו .את שטר הערבות המקורי ,יש לצרף
להצעה ולהגישו בנוסח המדויק המצורף כנספח יב' למסמכי מכרז זה ותוקפה יהיה עד
לתאריך הנקוב במקום המתאים לכך בטבלה.
 .9.3קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו ( - 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות) .לשם הוכחת
עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע את העתק האישורים הנדרשים להצעתו.

 .9.4המציע הינו קבלן-רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -
 1969והוא בעל סיווג :ענף  200סיווג ג 1-לפחות .כמו כן ,המציע עומד בדרישות הוראות
התקנות ,הצווים והכללים שהותקנו מכוחו של החוק האמור .להוכחת עמידתו בתנאי זה,
יצרף המציע העתק מתאים למקור של רישיון תקף ויכלול בטופס הגשת ההצעה ,הצהרה
מאומתת בפני עורך דין ,כנדרש בגוף הטופס.
 .9.5המציע ביצע והשלים ,במהלך  48החודשים שקדמו למועד הקובע ,לפחות  2פרויקטים של
עבודות עפר ,תשתית ופיתוח ,בהיקף כספי של  ₪ 1,000,000כולל מע"מ כל אחד מהם
(ההיקף מתייחס לכלל העבודות בפרויקט) .או לחלופין פרויקט אחד בהיקף כספי כאמור או
גבוה ממנו ,אשר עבודות העפר ,התשתית והפיתוח שנכללו בו היו בהיקף כספי של 1,500,000
 ₪כולל מע"מ לפחות .להוכחת עמידתו בתנאי זה ,ישלים המציע את כלל הפרטים הנדרשים
בטופס הצעתו למכרז זה ,וימציא את כל המסמכים הנדרשים בגוף הטופס .לעניין סעיף זה:
"פרויקט של עבודות עפר ,תשתית ופיתוח" פירושו פרויקט שלפחות  50%מההיקף הכספי
של התמורה בו ,שולם למציע בעבור ביצוע עבודות עפר ,תשתית ופיתוח .לעניין הניסיון
הנדרש בסעיף זה ,רשאי המציע להציג גם עבודה שביצע כקבלן משנה ,ובלבד שהיקף העבודה
כפי שבוצעה על ידו ומאפיינה תואמים את דרישות הסעיף .עוד מובהר כי ,כל הנתונים בסעיף
זה מתייחסים לחלקו של המציע בביצוע הפרויקט הנבדק ואליו בלבד.
 .9.6ככל שהמציע הינו תאגיד ,בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  2018ו 2019-
ובדו"ח לשנת  ,2020לא קיימת הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים
כ"עסק חי" כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח בישראל ולא ניתן כנגדו צו
פירוק זמני או קבוע .ככל שהמציע הינו יחיד  -הוא אינו מוכרז כפושט רגל ולא הוגשה בקשה
לפתוח בהליכי פשיטת רגל כנגדו .להוכחת עמידתו בתנאי זה ,יצרף המציע להצעתו ,תצהיר
להוכחת איתנות פיננסית בנוסח המצורף למכרז זה וכן אישור רו"ח בנוסח המצורף למכרז
זה.
 .9.7המציע או נציג מוסמך מטעמו ,השתתף בסיור המציעים .למען הסר ספק מובהר ומודגש
בזה כי ,אדם המשתתף בסיור יוכל לייצג מציע אחד בלבד .נציג אשר יבקש לייצג יותר ממציע
אחד  -יראו אותו כמי שאינו מייצג מציע כלשהו.
 .10מודגש כי ,אין באמור במודעה זו כדי לשנות מהפירוט בקובץ מסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה
ו/או שוני בין הודעה זו ובין מסמכי המכרז ,מסמכי המכרז הם המחייבים.
 .11הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם מכרז זה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני .tenders@kasham.org.il
פניות תתקבלנה בכתב בלבד עד ליום שלישי 26.7.22 ,בשעה  12:00בלבד.
 .12את ההצעות יש להכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן ,הנמצאת במשרדי הקרן בקריית הממשלה,
מגדל היובל ,דרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,קומה  ,25עד ולא יאוחר מיום חמישי  4.8.22עד השעה
 12:00בצהריים.
 .13המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

