רשות ניקוז ונחלים כינרת
מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 27/2017
לביצוע

עבודות גיזום והרמת נוף ,הדברת עשביה וטיפול במינים פולשים
ברחבי אגן ההיקוות של הכנרת
 .1מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות גיזום והרמת נוף ,הדברת עשבייה וטיפול במינים פולשים ברחבי
אגן היקוות הכינרת ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובתוכנית המצורפים אליו.
 .2את טופסי המכרז ונספחיו ניתן לקבל ,ללא תשלום ,במשרדי אגף ניקוז ונחלים שברשות ניקוז כינרת
בצומת צמח ,בנין מכבי אש( ,טל )04-8591907 :החל מיום ראשון 16.07.2017 ,בין השעות .8:00-16:00
 .3רשאים להשתתף אך ורק קבלנים המעסיקים בצוותי העבודה שלהם גוזמים מומחים בעלי תעודה
ממשרד החקלאות ופתוח הכפר וגוזמים מומחים לעבודות גיזום בגובה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה,
בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע עבודות דומות ,כמפורט במסמכי המכרז .בנוסף על
המציעים לעמוד ביתר תנאי הסף ובמלוא הדרישות כמפורט בחוברת המכרז .
 .4יש לצרף להצעה את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות למכרז.
 .5עם ההצעה יש להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות ההצעה) לפקודת רשות ניקוז כינרת ע"ס
 50,000ש"ח שתעמוד בתוקף החל מתאריך  30.7.2017ועד לתאריך  .30.10.2017הערבות תוגש בנוסח
המצורף למסמכי המכרז.
 .6רשות ניקוז כינרת תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שלא תכיל את הערבות הבנקאית ויתר
המסמכים הנדרשים כמפורט בטופסי המכרז.
 .7רשות ניקוז כינרת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן תהיה
רשות ניקוז כינרת רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה (לבחירת הזוכה במכרז) ,גם שיקולים
הנוגעים לניסיון העבר שיש לה עם המציע( ,לרבות מנהלי המציע) ,ככל שיהיה כזה ,כולל בנושאים
הקשורים לטיב ביצוע ,עמידה בלוחות זמנים ו/או עמידה בהתחייבויות מהותיות אחרות.
 .8ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנה בהשלמת היתרים ,אישורים והשגת מימון .לא ייחתם חוזה לפני
השלמת אישורים והשגת מימון.
 .9את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח (בנין מכבי אש) לא יאוחר
מיום ראשון ,30.07.2017 ,בשעה .12:00
 .10מפגש מציעים יערך במשרדי רשות ניקוז כינרת ביום חמישי ,20.07.2017 ,בשעה  .10:00ההשתתפות
במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי מחייב והכרחי להשתתפות במכרז.
 .11הערות כלליות:
 .11.1האמור בהודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה
של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז ,יחייבו בלעדית
התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .11.2למזמין שמורה הזכות להבהיר ,לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז וזאת בכפוף
לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

 .11.3בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,למזמין שמורה הזכות לנהל משא ומתן ,או הליך תחרותי נוסף,
עם ובין המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו כשרות ,או להחליט שלא לנהל משא ומתן או הליך
תחרותי נוסף כאמור ,הכל על פי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין.
 .11.4המזמין יהא רשאי לפצל את העבודה בין מספר מציעים ,לפי שיקול דעתו ,ללא צורך במתן נימוקים
כלשהם ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .11.5המזמין יהא רשאי לבחור זוכה לביצועם של חלק מהעבודות הכלולות במכרז ,וכן לצמצם ואף לבטל
את ביצוע העבודות ביחס לסעיפים שונים בכתב הכמויות ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 .12פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי אגף ניקוז ונחלים שברשות ניקוז כינרת ,טל04- :
8591907

אהרון ולנסי-יו"ר
רשות ניקוז כינרת

