איגוד ערים כינרת
מכרז פומבי )עם הליך תחרותי נוסף( מס' 05/2019

לביצוע עבודות תכנון ,ייצור,
אספקה והתקנת סככות הצללה
ומתקני הצללה בחופי הכינרת
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איגוד ערים כנרת )להלן" :המזמין"( מזמין בזאת ,את ציבור הספקים להציע הצעות
לביצוע עבודות תכנון ,ייצור ,אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בחופי הכינרת
שבאחריות איגוד ערים כינרת )להלן" :המכרז"( .העבודות יבוצעו עפ"י המפורט בהסכם,
לרבות יתר מסמכי המכרז המהווים יחדיו את מסמכי המכרז )להלן" :מסמכי המכרז"(.
את מסמכי המכרז ונספחיו ניתן לרכוש במשרדי איגוד ערים כינרת אשר בצומת צמח
בניין מכבי אש ) (04-8591910תמורת עלותם בסך  ₪ 250שלא יוחזרו ,החל מיום שני
 18.11.19בימים א'  -ה' בין השעות  .08:00-16:00בנוסף ניתן למצוא ולהוריד את מסמכי
המכרז ,החל מהמועד הנזכר לעיל ,גם באתר האינטרנט של איגוד ערים כנרת בכתובת
 www.kineret.org.ilתחת לשונית "מכרזים" .ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל.
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים אשר יציגו ניסיון מוכח בביצוע עבודות ייצור,
אספקה והתקנת סככות הצללה ומתקני הצללה בשש ) (6השנים ) (2013-2018שקדמו
למועד הגשת ההצעות למכרז.
יש להגיש רשימת עבודות שבוצעו עבור לפחות  5רשויות מוניציפאליות שונות .ביחס
לכל אחת מהשנים תוצג לפחות עבודה אחת שבוצעה.
ביחס לשלוש השנים האחרונות ) – (2016-2018יש להציג ייצור ,אספקה והתקנה של
סככות הצללה ומתקני הצללה בהיקף כספי מצטבר של לפחות  10מלש"ח )לא כולל מע"מ(.
בנוסף על המציעים לעמוד ביתר תנאי הסף ובמלוא הדרישות כמפורט בחוברת המכרז.
יש לצרף להצעה את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז כמפורט בהזמנה
לקבלת הצעות למכרז.
יש לצרף להצעה מסמכים המעידים על ניהול ספרים כחוק ,תעודת עוסק מורשה,
האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-וכן
מסמכים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות ההצעה( לפקודת איגוד ערים כנרת
בגובה  30,000ש"ח שתעמוד בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות אשר נקבע
ליום  9.12.19ועד ליום ) 8.3.2020כולל( .הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כמו כן יהיה
המזמין רשאי להביא בחשבון במסגרת שיקוליו )לבחירת הזוכה במכרז( ,גם שיקולים הנוגעים
לניסיון העבר שיש לו עם המציע )לרבות מנהלי המציע( ,ככל שיהיה כזה ,כולל בנושאים
הקשורים לטיב ביצוע ,עמידה בלוחות זמנים ו/או עמידה בהתחייבויות מהותיות אחרות.
המזמין יהא רשאי לפצל את העבודה בין מספר מציעים ,לפי שיקול דעתו ,ללא צורך
במתן נימוקים כלשהם ,כמפורט במסמכי המכרז.
ביצוע העבודה והיקף הביצוע מותנה בהשלמת היתרים ,אישורים והשגת מימון .לא
ייחתם חוזה לפני השלמת אישורים והשגת מימון.
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבאיגוד ערים כינרת בצומת צמח )בנין מכבי
אש( לא יאוחר מיום שני 9.12.19 ,בשעה .12:00
מפגש מציעים יתקיים במשרדי איגוד ערים כינרת שבצמח ביום שני,18.11.19 ,
בשעה  .11:00ההשתתפות הן בסיור והן במפגש המציעים חיונית אך אינה חובה
ואינה מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.
הערות 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.
 .11.2לוועדת המכרזים שמורה הזכות להבהיר ,לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי
המכרז וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.
 .11.3בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,לוועדת המכרזים 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
דעתה של ועדת המכרזים ,ובכפוף להוראות כל דין.
 .11.4המזמין 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.
פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים כינרת בטל04-8591910:
עידן גרינבאום-יו"ר
איגוד ערים כינרת

