מכרז פומבי מס'  - 06/18לבניית אולם ספורט בשכונת כורדני בקרית מוצקין
כללי
 .1החברה הכלכלית לקרית מוצקין בע"מ (להלן" :החברה") ,מזמינה בזאת הצעות להקמת
לבניית אולם ספורט רב תכליתי בשטח בנוי של כ –  2,000מ"ר בשכונת כורדני בקרית מוצקין,
וכן לביצוע עבודות פיתוח ותשתית שונות בסביבותיו (אופציונלי) ,הכל בהתאם לתנאי המכרז
והוראותיו.
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו ,המופיעים במלואם
במסמכי המכרז .במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,ייקבע האמור
במסמכי המכרז.
תנאי הסף
.2
 .2.1במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף
המפורטים בסעיף זה להלן .מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים – יפסלו.
 .2.2תנאי סף המתייחסים למציע חייבים להתקיים במציע עצמו .קיום תנאי סף בתאגיד
קשור ,באורגן של המציע ,בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי
הסף.
 .2.3כל המסמכים הנדרשים בהזמנה לרבות הערבות הבנקאית ,הסיווג הקבלני וכן הקבלה
על רכישת מסמכי המכרז ושאר האישורים הנדרשים ,יהיו על שם המציע בלבד.
 .2.4אין להגיש הצעה משותפת למספר גורמים.
 .2.5כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
 .3ואלה תנאי הסף:
 .3.1המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד ,תאגיד הרשום בישראל כדין או עוסק מורשה
כדין בישראל ,שאינו תאגיד רשום.
 .3.2המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
.1976
 .3.3המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ,על פי הנוסח המצורף למכרז ומסומן נספח ב'.1
הערבות הבנקאית שצירף המציע עומדת בכל התנאים המפורטים בתנאי המכרז.
 .3.4נציג המציע השתתף במפגש הקבלנים.
 .3.5המציע הינו בעל "איתנות פיננסית".
לבעל "איתנות פיננסית" לפי תנאי זה ייחשב מי שעומד בכל הדרישות הבאות,
במצטבר:
 .3.5.1המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק
ישראל.
 .3.5.2ככל שהמציע הוא תאגיד ,לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע
לשנים  2015ו  2016 -הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך
ולהתקיים כ"עסק חי" ,כהגדרתו בתקן ביקורת מספר  58של לשכת רו"ח
בישראל.
 .3.5.3המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים  2016 ,2015ו  2017 -יחד ואשר נובע
מעיסוקו בתחום הבנייה ,עומד על סך שבעים וחמישה ( )75מיליון  ₪לפחות
(לא כולל מע"מ).
 .3.6המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו ,לא הורשעו בפלילים לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ,בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או
כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת
לתחום עיסוקו של המציע ,למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים – 19
( 20בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-
 .3.7המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט-
 ,1969בענף ( 100ענף ראשי בניה) ,קבוצת סיווג ג' – ,4לפחות ,בהתאם לתקנות רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,תשמ"ח.1988-
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 .3.8המציע ביצע ,כקבלן ראשי ,לכל הפחות שלשה ( )3פרויקטים של בנייה או תוספת בנייה,
שהושלמו החל מיום  1.1.2015ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה (להלן:
"הפרויקטים") ובלבד שהתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
 .3.8.1לפחות אחד מהפרויקטים הוא של מבנה ציבור והיקפו הכספי עומד על חמישה
עשר מיליון ( )15מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) ,לפחות.
 .3.8.2ההיקף הכספי של כל אחד משני הפרויקטים האחרים עומד ,לכל הפחות ,על
שבעה ( )7מיליון ( ₪לא כולל מע"מ).
לעניין תנאי זה:
ל"פרויקט" ייחשב פרויקט שנבנה באתר אחד .צבר עבודות מכוח הסכם מסגרת לא
יוכר כ"פרויקט" לצורך עמידה בתנאי הסף
"קבלן ראשי" – מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם המזמין.
"בנייה" – בשיטה קונבנציונלית
"מבנה ציבור"  -כל אחד מאלה:
( )1מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך ,תרבות ,דת ,תיירות ,רווחה ושירותים
חברתיים ,משפט ,בריאות ,ספורט (למעט מגרש ספורט) ,מקלט ומחסה ציבורי ותחנה
לתחבורה ציבורית.
( )2תחנת משטרה ,בית סוהר ובית מעצר ,תחנה לכיבוי אש.
"הושלמו"  -למועד ההשלמה ייחשב מועד מתן טופס  4או מועד אישור חשבון סופי,
לפי המוקדם.
"היקף כספי"  -הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון הסופי המאושר
ללא שערוכים למועד הגשת ההצעות.
רכישת חוברת המכרז והבהרות:
 .4פרטי המכרז ותנאיו המחייבים מצויים בחוברת המכרז ,אותה ניתן לרכוש בתשלום של 3,500₪
כולל מע"מ (שלא יוחזרו) ,במשרדי החברה ,בשד' בן גוריון  , 80קומה  2בקרית מוצקין (להלן:
"משרדי החברה") ,בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 :וזאת החל מתאריך  .26.8.18ניתן
לעיין בחוברת המכרז ,ללא תשלום ,לפני רכישתה במשרדי החברה ,בתיאום מראש.
 .5לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות בחברה לפנות לחברה לכתובת מייל
 ronit@motzkin.orgעד לא יאוחר מיום א'  2.9.2018עד השעה  .12:00יש לוודא קבלתם
בטלפון מס' .04-8780152
מפגש מציעים:
 .6מפגש מציעים יתקיים ביום ג' 28.8.2018 ,בשעה  .14:00השתתפות במפגש המציעים הינה
חובה.
הגשת ההצעות:
 .7המועד האחרון להגשת הצעות למכרז :יום ה'  6.9.2018 ,עד השעה  ,14:00בהפקדה ידנית
לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
 .8המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערבות
בנקאית אוטונומית בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות המכרז.
עידן דוד ,מנכ"ל
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