מכרז פומבי דו שלבי מס'  257/2021עדכון סקר מחצבות נטושות
 .1הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן") ,מזמינה הצעות לביצוע סקר של מחצבות עזובות ונטושות בתחומי
מדינת ישראל"( .הסקר")
 .2תקופת ההתקשרות :בהתאם לתוכנית העבודה שתאושר ועל פי השלבים המפורטים בסעיפים  13ו14 -
לחוזה הכלול במסמכי המכרז.
 .3מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הקרן בכתובת  .www.kasham.org.il :תחת
החלונית "מה כורה?"
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז
כל התנאים להלן הינם תנאי סף מצטברים ,הכרחיים ויסודיים.
 .4.1המציע הציג צוות הכולל את כל חברי הצוות הבאים ,כאשר כל אחד מהם עומד בתנאים
המפורטים במכרז ביחס לתפקידו:
 .4.1.1גיאולוג – תואר ראשון בגיאולוגיה ממוסד אקדמי מוכר ,ובנוסף ,ניסיון מצטבר בן 48
חודשים לפחות ,בביצוע עבודה מקצועית כגיאולוג בקשר עם מחצבות או ניסיון בביצוע מיפוי
גיאולוגי/אפיון חזותי.
.4.1.2אדריכל נוף – תואר ראשון באדריכלות נוף ממוסד אקדמי מוכר; רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים; ניסיון מצטבר בן  60חודשים לפחות ,בתכנון פרויקטים העוסקים בפיתוח
ושיקום של שטחים פתוחים כשאלה עונים להגדרת מרחב פתוח מופר או מרחב רגיש נופית.
.4.1.3מתכנן עירוני  -תואר ראשון באדריכלות/גיאוגרפיה ו/או תואר שני בבינוי ערים או עיצוב
עירוני .ניסיון מעשי מצטבר בן  48חודשים לפחות כמתכנן או חבר בצוות תכנון באחד
מהתחומים הבאים )1( :כריית מידע במדיות תכנוניות שונות ,מחקר ועיבוד נתונים; ( )2ביצוע
אאחדה (קומפילציה) של תוכניות; בנוסף ,ניסיון בעבודה עם מערכות  ;GISוהגיש כמתכנן
באופן אישי ,במהלך  48החודשים שקדמו להגשת ההצעה ,לפחות תוכנית מפורטת אחת
שאושרה בוועדה מחוזית לתכנון ובניה.
.4.1.4אחראי מיפוי/מדידה  -בעל ידע במיפוי ומדידות ,כולל יכולת לדגום נקודות בשטח ולייצגם
על גבי מפה בשכבה גיאוגרפית .בעל ידע מתחום המיפוי ויכולת פענוח צילומי אוויר .בעל ידע
לייצג על מפה שכבה המכילה מידע ופרמטרים לפי דרישה ,כגון גודל השטח ,תיאור ,מס'
סידורי .בעל ניסיון מצטבר בן  24חודשים לפחות בעבודה עם מערכת  GISופענוח תצ"א.
 .4.2ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,מבנק ישראלי ,או המחאה בנקאית מבנק ישראלי או
ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח בסך של ( ₪ 5,000חמשת אלפים .)₪
 .4.3קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,התשל"ו ( – 1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
 .4.4המציע הגיש את הצעת המחיר שלו במעטפה סגורה ונפרדת והקפיד שלא לחשוף את המחירים
המוצעים על ידו ,מחוץ למעטפת הצעת המחיר.
 .5מודגש 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.
 .6הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם מכרז זה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני .tenders@kasham.org.il
פניות תתקבלנה בכתב בלבד עד ליום  28/11/2021בשעה  12:00בלבד.
 .7את 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  20/12/2021עד השעה 12:00
בצהריים.
 .8המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

