מכרז פומבי מס'  30/95/18לבחירה של
חברת ניהול הביצוע של קטעים  1ו 2 -בכביש חוצה ישראל
וחברת ניהול הביצוע של מחלף מיתר 31/60
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חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן " -החברה") פונה בבקשה לקבלת הצעות לשם בחירה של
חברות ניהול עבור שני פרויקטי ביצוע כדלקמן:
 1.1פרויקט ביצוע קטעים  1ו 2 -של כביש  ,6בין מחלף עין תות ליקנעם (להלן" :פרויקט קטעים .)"1-2
 1.2פרויקט ביצוע של מחלף מיתר על מפגש כבישים ( 31/60להלן" :פרויקט מיתר")
הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
כל מציע בהליך זה רשאי להגיש הצעה אחת לניהול הביצוע של אחד מהפרויקטים דלעיל; ובכפוף
להתקיימותם של התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,רשאי מציע להגיש שתי הצעות ,קרי :הצעה
לניהול הביצוע של פרויקט קטעים  1-2והצעה לניהול הביצוע של פרויקט מיתר.
ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים לשם מתן השירותים בכל אחד מהפרויקטים דלעיל תהיה בתוקף
החל ממועד חתימת ההסכם עם החברה ועד לסיום תקופת הבדק בכל אחד מהפרויקטים וגמר
הטיפול והסיוע לחברה בתביעות קבלן הביצוע ,ככל שתהיינה בפרויקט הרלבנטי ,לפי המועד
המאוחר.משך תקופת הביצוע של הפרוייקטים (לא כולל בדק) כפי הערכת החברה בשלב זה ,הינו:
 32חודשים לפרויקט  1-2ו 25 -חודשים לפרויקט מיתר.
בנוסף ,ביחס לפרויקט מיתר -שמורה בידי החברה זכות הברירה (אופציה) להרחיב את ההתקשרות
עם המציע שיזכה בניהול הביצוע של פרויקט זה גם עבור פרויקט הביצוע של מחלפון סנסנה ,כביש
הגישה לקריית המודיעין והכפלת כביש גישה למיתר (או כל חלק מהפרויקט האמור).
תנאי סף
מציע בהליך יעמוד בדרישות הסף המצטברות כדלקמן:
 1.1תאגיד רשום במרשם המתנהל על פי דין.
 1.2על המציע להציג מנהל פרויקט אשר מתקיימות לגביו כל הדרישות המפורטות במסמכי
המכרז.
 1.3על המציע להציג מנהל עבודות עפר וסלילה אשר מתקיימות לגביו כל הדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
 1.4על המציע להציג מנהל הבטחת איכות אשר מתקיימות לגביו כל הדרישות המפורטות
במסמכי המכרז.
 1.5המציע עומד בדרישות ובעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו ,1976-לרבות בדרישות סעיפים 2ב ו2 -ב' 1לחוק זה לעניין תשלום שכר מינימום,
העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,בהתאם לתצהיר בנוסח
שצורף למסמכי המכרז.
הבחירה בין ההצעות ,ביחס לכל אחד מהפרויקטים ,תיערך במספר שלבים .תחילה ,תבדק עמידת
ההצעות בתנאי הסף כפי שפורטו לעיל ובמסמכי המכרז .רק לאחר שיתברר כי הצעה עומדת
בדרישות הסף ,היא תיבדק מבחינה איכותית בהתאם לאמות המידה המפורטות במסמכי המכרז.
לאחר השלמת הבדיקה האיכותית ,תיפתחנה מעטפות הצעות המחיר והן תנוקדנה בהתאם
למפורט במסמכי המכרז .לצורך ניקוד ההצעות יינתן משקל של  80%לניקוד בגין איכות ההצעה
ומשקל של  20%לניקוד בגין מחיר ההצעה.
מסמכי ההליך המלאים ,לרבות כל המוספים ,הטפסים והנספחים מופיעים באתר האינטרנט
של החברה בכתובת /www.hozeisrael.co.il :תחת הלשונית "מכרזים" " -מכרז פומבי מס'
 30/95/18לבחירה של חברת ניהול ביצוע לפרויקט קטעים  1-2וחברת ניהול ביצוע לפרויקט
מיתר" (להלן " -האתר").
ככל שיהיו ,במהלך הליך המכרז ,עדכונים ו/או הבהרות לתנאי המכרז ו/או למסמכיו הם יפורסמו
באתר בלבד .באחריות המציעים במכרז לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר פרסומים באתר
ביחס למכרז זה .בהתאם ,לא תשמע טענה של מציע אודות אי ידיעה של עדכון ו/או הבהרה ו/או
ידיעה בענין כלשהו הנוגע למכרז זה ,אשר פורסם באתר.
מציע המבקש להגיש הצעה בהליך זה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז במלואם ,לרבות כל הבהרה
או עדכון שפורסמו לגבי המכרז באתר ,ולהגישם כשהם כרוכים על פי הסדר שבו הם מופיעים
בקובץ ה ,PDF -באופן המפורט במסמכי המכרז.
שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ניתן להפנות לחברה ,עד ולא יאוחר מיום ,11.6.2018
בשעה  17:00אחר הצהריים ,בכתב בלבד ,אל מר גלעד אפרתי מאגף התקשרויות ,לכתובת הדואר
האלקטרוני ( gilade@hozeisrael.co.ilיש לוודא הגעת המייל ע"י קבלת אישור בדוא"ל חוזר).
את ההצעות למכרז יש להגיש לתיבת המכרזים במשרדי החברה ,רח' יגאל אלון ( 65בניין טויוטה)
תל אביב ,קומה  ,7ביום  2.7.2018החל מהשעה  09:00ולא יאוחר מהשעה  .16:00הצעה שתוגש
באיחור עלולה להיפסל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
תנאי ההליך בפרסום זה הנם תמציתיים; התנאים והדרישות המלאים והמחייבים מפורטים
בהזמנה לקבלת הצעות וביתר מסמכי המכרז ,והאמור בהם גובר על האמור במודעה זו.
החברה רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי .החברה אינה מתחייבת לקבל את
ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
דן שנבך ,מנכ"ל
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
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