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חברת כביש חוצה ישראל  -מצמצמים מרחקים בשבילך

6.75*125״

1.1חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") פונה בבקשה לקבלת הצעות לשם בחירת חברת ניהול ביצוע להרחבת
חניון "החנה וסע" בפרויקט הנתיב המהיר בהתאם לתת"ל "( 66פרויקט ההרחבה") והכל בהתאם ובכפוף להוראות
המפורטות בפניה לקבלת הצעות ("הפניה" או "ההליך" ,לפי העניין).
2.2ההתקשרות עם הזוכה בהליך תחל ממועד חתימת החוזה על ידי החברה ותימשך עד לסיום תקופת הבדק וגמר
הטיפול והסיוע לחברה בתביעות אשר יוגשו (ככל שיוגשו) על ידי הגורם אשר יבצע את הפרויקט ,לפי המועד
המאוחר ,כמפורט בפניה .בנוסף ,תישמר בידי החברה זכות הברירה (אופציה) לקבלת שירותי ניהול הביצוע גם ביחס
להכפלת הקטע המזרחי של הנתיב המהיר (קטע הנסיעה הראשון עד לחיבור שבין הנתיב המהיר לחניון ה"חנה וסע"),
או בכל עניין אחר הקשור לפרויקט ההרחבה ,וזאת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי.
3.3תנאי סף
מציע בהליך יעמוד בכל דרישות הסף המצטברות כדלקמן:
3 3.1המציע הינו תאגיד רשום במרשם המתנהל על פי דין.
3 3.2המציע עומד בכל הדרישות ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
3 3.3על המציע להציג( :א) מנהל פרויקט; (ב) מפקח גישור ובטונים; ו(-ג) מנהל הבטחת איכות אשר מתקיימות לגבי
כל אחד מהם כל הדרישות המפורטות בפניה ,לפי העניין.
3 3.4המציע ו/או מי מטעמו השתתף במפגש מציעים שתערוך החברה.
4.4בחינת ההצעות ובחירת הזוכה תיערך במספר שלבים .תחילה תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף של ההליך כפי
שפורטו לעיל ובמסמכי ההליך .לאחר מכן תיבחן איכות ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה
המפורטות במסמכי ההליך .לאחר השלמת הבחינה האיכותית תיפתחנה מעטפות הצעות המחיר והן תנוקדנה
כמפורט במסמכי ההליך.
5.5לצורך ניקוד ההצעות יינתן משקל של  80%לאיכות ההצעה ומשקל של  20%למחיר ההצעה .החברה תבחר כזוכה
במכרז את המציע שהצעתו קיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,והכל בהתאם למפורט בפניה.
6.6מסמכי ההליך המלאים ,לרבות כל המוספים ,הטפסים והנספחים ,מפורסמים באתר החברה בכתובת
"( www.hozeisrel.co.ilאתר החברה") תחת לשונית 'מכרזים' ,וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי ההליך
באמצעות הדפסתם מאתר החברה.
7.7כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך ,ככל שיהיו ,יפורסם באתר החברה בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן
שוטף ,ובפרט סמוך למועד להגשת ההצעות ,לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.
8.8מפגש מציעים יתקיים ביום  14/07/2019בשעה  ,14:00במשרדי החברה הנוכחיים בקומה  7ברחוב יגאל אלון
( 65מגדל טויוטה) בתל אביב .מובהר כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת
הצעה למכרז.
9.9שאלות הבהרה ביחס למסמכי ההליך ו/או תנאיו ניתן להפנות לידי מר משה ינאי מאגף רכש והתקשרויות
בכתובת הדוא"ל  moshey@hozeisrael.co.ilוזאת עד ליום  25/07/2019בשעה .17:00
1010את ההצעות בהליך יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה החדשים ברחוב הרוקמים  ,26בניין  ,Dקומה 4
(מרכז עזריאלי) בחולון ,ביום ( 12/08/2019בלבד) החל מהשעה  09:00ולא יאוחר מהשעה .16:00
תשומת לב המציעים מופנית לכך שבמהלך חודש יולי  2019משרדי החברה עוברים מת"א לחולון ולכן מפגש
המציעים יתקיים במשרדי החברה הנוכחיים בת"א ,ואילו הגשת ההצעות תהיה במשרדי החברה החדשים בחולון.
1111כל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י החברה בקשר עם הליך זה ,מיוזמתה
או כמענה לשאלות משתתפים בהליך ,יפורסמו באתר החברה בלבד ,ובאחריות המציעים לעקוב ולהתעדכן אחר
פרסומים אלה.
1212תנאי ההליך בפרסום זה הנם תמציתיים; התנאים והדרישות המלאים והמחייבים מפורטים בפניה וביתר מסמכי
ההליך ,והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
1313החברה רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או הצעה כלשהי.

