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מכרזים

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 17/2018

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן" :מוריה" או "החברה"( מזמינה בזה הצעות לתכנון הייצור,
ייצור ,אספקה ,וביצוע ההתקנות של עבודות הריהוט והנגרות למרכז בקרה מטרופוליני )מנת"י(
ירושלים .ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז ונספחיו .להלן תמצית תנאי המכרז.
 .1תנאי הסף להגשת ההצעה:
רשאים להשתתף בהליך מציעים העומדים בתנאי הסף שתמציתם מובאת להלן ,ואשר מפורטים
במסמכי המכרז:
 .1.1המשתתף הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי
חדלות פירעון ,לרבות פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים .יודגש כי אין להגיש הצעה
כמיזם משותף של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות אחרות.
 .1.2המשתתף ביצע ,במהלך התקופה שמיום  1.1.2012ועד למועד הגשת ההצעות עבודות ריהוט
ונגרות אומן בפרוייקט אחד לפחות בהיקף כספי של  4.5מליון ש"ח או לחלופין ,ביצוע שלושה
פרוייקטים לפחות של עבודות ריהוט ונגרות אומן ,בתקופה האמורה ,כאשר היקף כל פרוייקט
עמד על  2מליון ש"ח לפחות .בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים נומינאליים ללא הצמדה
כלשהי ובהתעלם ממרכיב המע"מ.
הגדרת עבודות ריהוט ונגרות אומן לענין סעיף זה הינה :אספקה של ריהוט משרדי מכל סוג
)בין היתר :שולחנות ,כסאות ,ארונות ,כונניות( )די באחת החלופות( וכן עמדות עבודה.
 .1.3ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המשתתף ,מפעילות שוטפת ,בשנים  2014-2016או
 2015-2017לא פחת מסכום של  6,000,000ש"ח לשנה.
 .1.4המשתתף צירף להצעתו ערבות מכרז ,כנדרש במסמכי המכרז
 .1.5המשתתף צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו.1976-
 .1.6התקיימו במשתתף תנאי סעיף 2ב)ב( וסעיף 2ב' 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .1.7המשתתף הוא אישיות משפטית אחת )ולא שותפות או מיזם משותף( ,וכל המסמכים אשר
הוגשו ,במסגרת מכרז זה ,הוגשו על שמו של המשתתף ובחתימתו בלבד.
 .1.8המשתתף רכש את מסמכי המכרז והשתתף במפגש המציעים.
 .2עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .2.1ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום  6.3.2018במשרדי מוריה ,כיכר ספרא  ,2ירושלים,
קומה א' )להלן" :משרדי החברה"( ,בין השעות  ,9:00-15:00בכפוף לתיאום מראש בטל'
 .02-6297608בנוסף ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,החל ממועד פרסום מודעה
זו ,גם באתר האינטרנט של מוריה בכתובת ,www.moriah.co.il :תחת לשונית "מכרזים".
 .2.2מסמכי המכרז יימכרו תמורת סכום של  1,000ש"ח ,במשרדי החברה .התשלום עבור מסמכי
המכרז יהיה באמצעות המחאה רשומה לפקודת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ.
 .3מפגש מציעים ,שאלות הבהרה והגשת הצעות
 .3.1מפגש מציעים יתקיים ביום  14.3.2018בשעה  12:00מקום המפגש מרכז הבקרה רח' הוועד
הלאומי  / 1שמואל בייט  2ירושלים .השתתפות במפגש הינה חובה ותנאי להגשת הצעה.
ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס להוראות המכרז למר שלמה מגן ממשרד ש .מגן הנדסה
וניהול בע"מ אשר ישמש כמנהל הפרוייקט מטעם מוריה ועיריית ירושלים ,באמצעות דוא"ל
 shlomo@s-magen.comעד ליום  20.3.2018בשעה  12:00בצהריים .רק תשובות בכתב
תחייבנה את מוריה .מוריה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להתייחס או שלא להתייחס
לשאלות הבהרה.
 .3.2מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז 29.3.2018 :עד השעה  12:00בצהריים .ההצעות תוגשנה
בהתאם להוראות המכרז ותופקדנה במסירה אישית עד למועד הנ"ל בתיבת המכרזים
הנושאת את מספר המכרז כמפורט מעלה ,במשרדי החברה .משלוח ההצעה בדואר או הגשתה
בכל דרך אחרת ,שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים ,אינו עונה על דרישות
המכרז ,והצעה שלא תימצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים לאחר המועד הנקוב לעיל לא
תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 .4הערות כלליות
 .4.1מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 .4.2האמור במודעה 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.
 .4.3למוריה שמורה הזכות להבהיר ,לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה וזאת בכפוף
לתנאים המפורטים בהזמנה.
 .4.4בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,למוריה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם המתמודדים
במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,או להחליט שלא לנהל משא ומתן כאמור ,הכל על פי
שיקול דעתה ובכפוף לכל דין.
 .4.5דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו מכל סיבה שהיא .למציעים לא תהיה עילת תביעה כנגד
החברה בגין ביטול המכרז ו/או עיכובו ו/או אי חתימה על חוזים בשל חוסר תקציב.
בכבוד רב,
דורון נויוירט ,מנכ"ל

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב

 .1מוזמנות בזאת הצעות לרכישת כלי רכב כדלקמן:
טויוטה קאמרי שנת יצור  2011מ.ר.35-476-74 .
 .2כלי הרכב הנ"ל מאוחסן במחסני סנקאר שירותים
לוגיסטיים בע"מ.
 .3הצעות לרכישת כלי הרכב ,יש להגיש עד לא יאוחר מיום
 12.03.18בשעה  12.00במשרד הח"מ .ההצעות תהיינה
נקובות בשקלים .כל ההיטלים והמיסים ,ובכלל זה מע"מ,
במידה ויחולו ,בגין רכישת כלי הרכב ,יחולו על הרוכש.
 .4להצעה יש לצרף שיק בנקאי על סך  10%מגובה ההצעה.
ערבות זו תחולט ,כפיצוי מוסכם ,במקרה שהמציע ,אשר
הצעתו התקבלה ,יחזור בו מהצעתו.
 .5כלי הרכב יימכר במצבו  .AS ISהח"מ אינו אחראי למצבו
של כלי הרכב ותכונותיו אינו ידועות לו.
 .6הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או
כל הצעה אחרת ושומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים
השונים או חלקם וכן לנהל התמחרות בין המציעים
השונים.
 .7המכירה כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בחיפה
ולאישורו של הזוכה ,במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

אליעד חננאל ,עו"ד

מתוקף תפקידו ככונס נכסים
פינקלשטיין חננאל ושות'
מדרך העצמאות  ,5חיפה  31008טל' ,04-8666641 :פקס04-8666657 :

אשדוד התפלה תפעול בע"מ

מכרז פומבי מס' 7/18
מבקשת לקבל הצעות מחיר לרכישת חומצה גופרתית
) 98%לפחות( ,עבור מתקן ההתפלה באשדוד בהתאם
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-

אשדוד התפלה תפעול בע"מ )להלן" :אשדוד תפעול" או "החברה"(
מבקשת להודיע על העדכונים הבאים במסמכי המכרז:
 .1החברה מבקשת להבהיר כי במכרז שפורסם ביום  19.2.2018לרכישת
חומצה גופרתית ,אין דרישה שהחומר יהיה בעל תקן לטיפול במי שתיה.
 .2על מנת למנוע אי הבנות ,נוסח ממסמכי המכרז עודכן והנוסח המעודכן
נמצא באתר החברה בכתובתhttp://www.mekorot.co.il/Heb/ :
.newsite/DevEnterprise/Auction/Pages/AuctionHome.aspx

לפרסום מכרזים ומודעות משפטיות
.i l

m ic h r a z @ g lo b e s .c o

בנדל"ן כמו בפרסום
צריך לדעת איך לנצל את השטח
לפרסום ב-גלובס נדל"ןasafe@globes.co.il | 03-9538712 :

