חברה כלכלית בנימין בע"מ
מכרז פומבי מס' 16/20
לביצוע עבודות התקנת  2מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ
לצורך הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים
הודעה על שינוי תנאי הסף

חברה כלכלית בנימין בע"מ (להלן-החברה) מודיעה בזאת על שינוי תנאי הסף בקשר עם המכרז שבנדון באופן
שבו יהיו רשאים להגיש הצעה במכרז או קבלני בניה/שפוצים כאשר לאחר זכיה במכרז יידרש הזוכה לצרף
אליו קבלן מעליות כאשר לחלופין יהיו רשאים להגיש הצעה במסגרת המכרז קבלני מעליות כאשר לאחר זכיה
יידרש הזוכה לצרף אליו קבלן בניה/שפוצים ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
תנאי הסף כפי שיופיעו במודעה זו אלה תנאי הסף המעודכנים ואשר מופיעים גם בחוברת המכרז .יש להתעלם
מתנאי הסף אשר הופיעו במודעת הפרסום הקודמת.
להלן נוסח המודעה המעודכן:
החברה היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מטה בנימין (להלן-המועצה) .החברה מזמינה
בזאת הצעות לביצוע עבודות התקנת  2מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך הנגשה פרטנית
באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לקבל במשרדי החברה
הנמצאים באזור תעשייה שער בנימין ,בית הערבה (קומה ( ,)1להלן-משרדי החברה)  ,90627בימים א' – ה'
בין השעות  ,15:00-09:00החל מיום .30.06.20
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' " 16/20לביצוע עבודות התקנת  2מעליות נגישות בפירים קיימים ועבודות שיפוץ לצורך
הנגשה פרטנית באולפנת נריה וישיבת נר תמיד חשמונאים" ולהכניסן לתיבת המכרזים במשרדי החברה
בכתובת האמורה לעיל עד לא יאוחר מיום  14.7.20בשעה .12:00
סיור קבלנים אינו חובה .הסיור ייערך ביום שלישי  30.06.20בשעה ( 9:00נפגשים באולפנת נריה ביישוב
נריה) ומשם ממשיכים לחשמונאים( .הסיור שהיה קבוע ליום  -21.6.20מבוטל).
תנאי הסף להשתתפות במכרז הם כדלקמן (למען הנוחות תנאי הסף ממוספרים כפי שהם מופיעים
בחוברת המכרז):
 3.1.1תנאי סף לעניין ניסיון מקצועי:
א .סיים לבצע כקבלן ראשי ,בין השנים  2012ועד למועד הגשת ההצעות למכרז ,לפחות  3עבודות
בינוי או שיפוצים עבור גוף ציבורי בהיקף של לפחות  ₪ 500,000כל עבודה (לא כולל מע"מ).
סעיף זה רלוונטי למציע מתחום הבניה/שיפוצים.
לחלופין
ב.

מציע בעל ניסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות אספקה והתקנה של לפחות  5מעליות ,החל משנת
 2012ועד למועד הגשת הצעתו במכרז עבור רשות מקומית/תאגיד עירוני/חברה
ממשלתית/משרדי ממשלתי/גוף ציבורי אחר /גוף פרטי/עסקי/מוסדי .סעיף זה רלוונטי למציע
בתחום המעליות.

3.1.2

המציע רשום במועד האחרון להגשת הצעות בפנקס רשם הקבלנים בישראל ,תחת רישום ראשי
בענף הבניה ( ,)100בסיווג ג' 1לפחות או בענף משנה ( )131סוג א' 1לפחות ,בהתאם לתקנות
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח.1988-
לחלופין:
בעל סיווג קבלני ב' 1בענף משנה ( )180לפחות ,בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות (סווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח 1988-וכמו כן בעל רישיון תקף מטעם משרד הכלכלה
להתקנת מעליות ולמתן שירות למעליות ,בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת
מעליות ומתן שירותים למעליות) ,תשמ"ד.1984-

3.1.3

צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  5להלן ולנוסח המצורף למכרז.

3.1.4

המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.

3.1.5

המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור ,בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

3.1.6

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות האישורים
והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המציע במכרז בלבד

יובהר כי הוראות בקשר עם פרשנות תנאי הסף ועם תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז ובאחריות
המציעים לקרוא את כל תנאי המכרז בעיון.
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

