אישור חברת קצא"א כספק יחיד בפרוייקטים שונים של החברה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
פרוטוקול  998מיום 31/5/20
 .1בהתאם להוראות תקנות  )29(3ו3 -א(א) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג –  1993מודיעה בזאת ועדת
המכרזים והתקשרויות של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") כי בכוונת החברה להתקשר עם חברת
קצא"א לצורך ביצוע עבודות העתקת תשתיות במסגרת פעילויות החברה כמפורט :
נת"צ 471
נת"צ על כביש  444בין כביש  483לכביש 5
נת"צ על כביש  444ממחלף קסם ועד לתחנת הרכבת ראש העין
כביש כניסה משנית לקריית המודיעין מכביש 31
כביש  444באזור אייל בין כביש  55עד כביש 551
הקמת מחלף גבעת כח על כביש )6/46/444( 6
הקמת כביש  46ממחלף גבעת כח (לא כולל) עד וכולל הקמת מחלף הטייסים ()46/40
 5233ממזרח ל  6ועד  444ממערב
כביש  6ממחלף שוקת עד למחלף נבטים 21/3
כביש  6ממחלף סומך עד מחלף שלומי
הקמת מחלף איבטין על כביש  6ושדרוג כביש 762
מסילת זבולון (נשר-מאכר)
הקמת מחלף חולדה על כביש 6
כביש  6ממחלף מאחז עד מחלף בית קמה 21/1
מסילת הגליל המערבי (מאכר  -שלומי)
מסילת הדרום (להבים-צומת הנגב)
מחלף בית נחמיה על כביש 6
הקמת מחלף אלכסנדר על כביש 6
הקמת כביש  553המחבר בין מחלף אלכסנדר על כביש  6ליד טייבה ועד כביש 4
שדרוג מחלף סומך
כביש 383+39
שדרוג מחלף עירון על כביש )6/65( 6
שדרוג מחלף אייל על כביש )6/551( 6
הקמת מתח"מ הטייסים ליד כביש 46
רק"ל חיפה-נצרת
 .2כגורם ההנדסי הבכיר בחברה ,דעתי המקצועית היא כי פעילות לצורך ביצוע עבודות לקידום עבודות העתקת
העתקת תשתיות ע"י חברת קצא"א כמפורט בחוות דעתי תבוצע על ידה ו/או ע"י מי מטעמה בלבד ,ולא ניתן
לבצע את העבודה באמצעות ספק אחר.
 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל החברה בנושא לכתובת
הדואר האלקטרוני  Shulamit@transisrael.co.ilוזאת לא יאוחר מיום  10( 22/06/20ימי עסקים) ולהודיע
כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת
המכרזים.
 .4לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא ,כתובת ,ומספרי טלפון) וכן את
פרטיו של הספק האחר ,ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
יש לוודא קבלת המייל בטלפון 03-62558888 :או באמצעות קבלת אישור חוזר במייל.
 .5עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.
למען הסר ספק מובהר כי לא יתקבלו הצעות ו/או פניות לאחר מועד זה ,וכל פניה שלא תועבר באמצעות דואר
אלקטרוני כאמור לעיל ,לא תתקבל.

