חברה כלכלית בנימין בע"מ
מכרז פומבי מס' 7/20

לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת
הודעה על שינוי מועדי המכרז.

חברה כלכלית בנימין בע"מ מודיעה בזאת של שינוי מועדי המכרז שבנדון .מועדי המכרז המעודכנים הם אלה המופיעים במודעה זו
להלן:
חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין (להלן-המועצה) .החברה מזמינה
בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח טיילת פרת ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת סכום של  ₪ 2,000כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר)
במשרדי החברה הנמצאים באזור התעשייה שער בנימין ,בית הערבה (קומה  ,)1ד.נ .מזרח בנימין (להלן-משרדי החברה)  ,90627בימים א' – ה'
בין השעות  ,15:00-09:00החל מיום .15.7.20
הרכישה תתבצע באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון בבנק דיסקונט ,סניף  321הלאום ,מספר חשבון  ,154269737על שם חברה כלכלית בנימין
בע"מ.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,במשרדי החברה כאמור לעיל החל מהתאריך האמור.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע״י המציע יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין "מכרז פומבי מס'  7/20לביצוע עבודות
פיתוח טיילת פרת" ,ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי החברה לא יאוחר מיום  29.7.20בשעה .12:00
סיור קבלנים חובה ייערך ביום  15.7.20בשעה  .09:30נפגשים בכביש אלון בכניסה ליישוב אלון.
סיור הקבלנים הוא חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן:





בעל מחזור כספי שנתי בהיקף של  5,000,000ש"ח לפחות לשנה ,בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו במכרז (.)2019-2017
קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי  -200כבישים תשתיות ופיתוח בסיווג ג 2-לפחות.
המציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי ,בין השנים  2014ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה ,בביצוע של לפחות  3פרויקטים של עבודות
פיתוח/תשתית עבור גופים ציבוריים ,אשר ביצועם הסתיים ואשר היקף כל אחד מהן לא יפחת מ( ₪ 4,000,000-ללא מע"מ).
בסעיף תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם:
"גופים ציבוריים"  -משרדי ממשלה ,תאגידים ממשלתיים ,מערכת הביטחון ,רשויות מקומיות ,תאגידים מקומיים ,מועצות דתיות ,תאגיד
שהוקם בדין וכל גוף הכפוף לחובת מכרז.
"ביצוען הסתיים" – העבודות נמסרו למזמין העבודה.





צרף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית בהתאם להוראות המכרז.
רכש את מסמכי המכרז.
השתתף בסיור הקבלנים.
כל סתירה בין האמור בין מודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז -ייגבר האמור במסמכי המכרז.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל ליחן חלפון בטלפון מס' . 02-9977239
בכבוד רב,
ישראל גנץ
יו"ר הדירקטוריון

