מכרז לייצור אספקה והתקנת שילוט במחצבת תום ותומר
מס' 283/2022
 .1הקרן לשיקום מחצבות ("הקרן") ,מזמינה הצעות לביצוע עבודות שילוט במחצבת תום ותומר
("הפרויקט").
 .2עבודות השיקום תמומנה על ידי הקרן לשיקום מחצבות.
 .3הפרויקט כולל שילוט ובכלל זה ייצור ,אספקה ,הובלה והתקנה לשלטים מסוגים שונים.
 .4תקופת ההתקשרות 3 :חודשים .
 .5הקרן פרסמה מכרז קודם מספר  265/2022בו אין זוכה במכרז לפיכך מוציאה הקרן מכרז חדש.
שימו לב מכרז זה אינו זהה למכרז הקודם.
 .6מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הקרן בכתובת  www.kasham.org.il :תחת החלונית
"מה כורה?"
 .7סיור מציעים לא יתקיים.
 .8תנאי סף להשתתפות במכרז
במכרז זה רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הקובע על כל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה
להלן.
 .8.1המציע 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 ,₪ 5,000
אשר נתנה לבקשתו של המציע עצמו.
 .8.2המציע מחזיק באישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו – ( .1976אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).
 .8.3למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז /היתר זמני או אישור אחר כדין) בהתאם להוראות
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג( 2013-להלן" :הצו") ,בתחום אחד לפחות
מהתחומים שלהלן :מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות מתכת ,על פי פריט
 10.14או כל פריט רלוונטי אחר לצו או על פי הסעיף הרלוונטי שקדם לצו זה  10.14,א  -ייצורם,
עיבודם ,יציקתם ,ציפוים ,ניקוים ,צביעתם; 10.14ד – ייצור שלטים;10.14ו – הרכבתם;
 .8.4המציע ביצע והשלים בתקופה שמחודש ינואר  2017ועד סוף חודש דצמבר ( 2021כולל) ,לפחות
שלושה ( )3פרויקטים של שילוט ,ובלבד שבכל אחד מהפרויקטים מתקיימים התנאים המצטברים
הבאים:
כל אחד מ 3 -הפרויקטים כלל עבודות ייצור ,אספקה והתקנה בשטח ,של  10שלטים לפחות.
פרויקט אחד לפחות ,מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצע בהיקף כספי כולל של ₪ 150,000
לפחות ,כולל מע"מ;
פרויקט אחד לפחות ,מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצע בהתאם לתכנית מעצב/מתכנן;
פרויקט אחד לפחות ,מתוך  3הפרויקטים הנ"ל ,בוצע באופן שלפחות  50%מהשלטים הכלולים
באותו הפרויקט ,הם שלטים העשויים מאלומיניום ויש בהם רכיב של הדפסה דיגיטאלית;
 .8.5להוכחת עמיד תו של המציע בכל התנאים הנדרשים בסעיף לעיל ,ימלא המציע את המידע
הנדרש בנספח ב' למכרז זה במקום המתאים לך ויצהיר על נכונותו של המידע .בנוסף יש
לצרף תמונות של השילוט הרלבנטי ,כמפורט בגוף טופס הגשת ההצעה .המציע יודע
ומסכים כי ,ועדת המכרזים בעצמה או באמצעות מי מטעמה ,תוכל לבדוק את נכונות
הנתונים המוצהרים על ידו כאמור לעיל ,לפי שיקול דעתה.

 .9מודגש 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.
 .10הבהרות ופרטים נוספים בקשר עם מכרז זה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני .tenders@kasham.org.il
פניות תתקבלנה בכתב בלבד עד ליום שני 4.7.22 ,בשעה  12:00בלבד.
 .11את 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  14.7.22עד השעה
 12:00בצהריים.
 .12המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ,והיא מופנית לנשים ולגברים כאחד.

