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מכרזים

המועצה המקומית בענה

הזמנה להציע הצעות
מכרז פומבי מס' 09/2020

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 169/2019

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן" :מוריה" או "החברה"( מזמינה בזה הצעות לביצוע כלל
העבודות המפורטות במסמכי ההזמנה ובכלל זה לביצוע עבודות לבניית  6כיתות גני ילדים בהן עבודות
חפירה וחציבה ,עבודות שלד ,עבודות גמר ועבודות מעטפת בניין ברח' מוסא סייק ,שכונת שייח' ג'ראח,
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 פרעון ,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 הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות ,התשכ"ט,1969-
בענף ) 100ענף ראשי בניה( בסיווג ג' 3לפחות.
 .1.3המשתתף ביצע ,במהלך התקופה שמיום  1.1.2015ועד למועד הגשת ההצעות" ,עבודות בניה"
כהגדרתן להלן ,בפרויקט אחד שהסתיים ,בהיקף כספי של  5מיליון ש"ח לפחות; ולחלופין -
המשתתף ביצע במהלך התקופה האמורה" ,עבודות בניה" כאמור בפרויקטים שהסתיימו ,אשר
היקפם המצטבר עמד על  10מיליון ש"ח לפחות ,ואשר היקף אחד מהפרויקטים המצטברים
כאמור ,לא פחת מהיקף כספי של  3מיליון ש"ח .בדיקת היקף הפרויקטים תהיה בערכים
נומינאליים ללא הצמדה כלשהי ובהתעלם מרכיב המע"מ.
למילים "עבודות בניה" תהיה המשמעות הבאה :עבודות לבניית מבנה חינוך ,תרבות או דת
הפתוח לשימוש הציבור )כדוגמת :בית ספר ,מתנ"ס ,מועדון ,גן ילדים ,מעון יום ,מרכז קהילתי,
בית כנסת ,מקווה( ,או מבנה מגורים ככל שהוא כולל  4קומות לפחות ו 8-יחידות דיור ,או
פרויקט מגורים ככל והוא כולל בניינים בעלי  3קומות לפחות ו 20-יחידות דיור לפחות בכלל
המבנים בפרויקט .נוסף לאמור ,כל פרויקט שיאושר על ידי המזמין ,טרם הגשת ההצעות,
כמבנה העונה על ההגדרה ,ייחשב אף הוא ככזה .למען הסר ספק מובהר ,כי עבודות שיפוץ אינן
נכללות בהגדרת "עבודות בניה".
 .1.4ממוצע מחזור ההכנסות השנתי של המשתתף ,מפעילות שוטפת ,בשנים  2015-2017או בשנים
 2016-2018לא פחת מסכום של  10מיליון ש"ח לשנה .מובהר כי הערת "עסק חי" בדו"חות
הכספיים לשנת  2017או  ,2018לפי הענין ,תביא לפסילת הצעת המשתתף.
 .1.5המשתתף צירף להצעתו ערבות בנקאית ,כנדרש במסמכי המכרז.
 .1.6המשתתף צירף להצעתו אישור כדין על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לחוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו ,1976-והתקיימו במשתתף תנאי סעיפים
2ב)ב( ו2-ב' 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.
 .2עיון במסמכי המכרז ורכישתם
 .2.1ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום  31.3.2020במשרדי מוריה ,רח' הלני המלכה ,9
ירושלים ,קומה ) 3להלן" :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  3,000ש"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 וסיור קבלנים יתקיים ביום  31.3.2020בשעה  ,12:00באתר הפרויקט ברחוב
מוסא סייק פינת שמעון הצדיק ,שכונת שייח' ג'ראח ,ירושלים .על אף האמור ,תשומת
לב המשתתפים כי בשל מצב החירום השורר בימים אלו ,ייתכן שיוחלט על ביטול מפגש
המציעים הפיזי באתר הפרויקט ,ובמקומו יועבר מפגש המציעים באופן וירטואלי באמצעות
שידור אינטרנטי מרחוק ,וללא התכנסות פרונטאלית .על המשתתפים לעקוב אחר ההודעות
שיתפרסמו בעניין זה באתר האינטרנט של מוריה תחת לשונית המכרז .עוד מובהר ,כי
ההשתתפות במפגש המציעים )הפיזי או הוירטואלי( אינה חובה ואינה מהווה תנאי להגשת
הצעה במכרז.
 .3.2ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס להוראות המכרז באמצעות דוא"ל moti@port-eng.co.il
וזאת עד ליום  22.4.2020בשעה  ,12:00למר מוטי קנפו ממשרד פורט מהנדסים בע"מ ,אשר
ישמש כמנהל הפרויקט מטעם מוריה .רק תשובות בכתב תחייבנה את מוריה .מוריה תהיה
רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להתייחס או שלא להתייחס לשאלות הבהרה.
 .3.3המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה ביום  4.5.2020לא יאוחר מהשעה  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.
 .4.2תשומת לב לשיטת הבחירה בהצעה הזוכה במכרז ,שיטת החציון ,כמפורט בסעיף  12לחוברת
ההזמנה להציע הצעות.
 .4.3האמור 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.
 .4.4למוריה שמורה הזכות להבהיר ,לשנות ,לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה וזאת בכפוף
לתנאים המפורטים בהזמנה.
 .4.5בהתאם 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.
 .4.6דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו .למציעים לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין ביטול
המכרז ו/או עיכובו ו/או אי חתימה על חוזים בשל חוסר תקציב.
בכבוד רב,
אבנר מרקוביץ,
מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל תשתיות

  ' 17/2020/

אספקה והתקנת הצטיידות
ותשתיות בתי ספר

    ~ 
      
    
~   COVID -19 :
החברה למשק וכלכלה של השלטונ המקומי בע"מ )להלנ " -החברה"( מזמינה
גופימ העומדימ בתנאימ המפורטימ בהזמנה ,להגיש את מועמדותמ להיכלל
במאגר הקבלנימ לביצוע עבודות חיטוי וטיהור במרחב הציבורי ובמבנימ ציבוריימ
עבור הרשויות המקומיות במדינת ישראל נגד נגיפ הקורונה.COVID-19 :
את ממכי ההזמנה ניתנ להוריד באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
www.mashcal-forms.co.il
הגשת המועמדות תיעשה באופנ אלקטרוני לדוא"ל ייעודי באמצעות ריקה
של ממכי ההזמנה ,מלאימ וחתומימ כדינ ,כמו גמ בצירופ כלל הממכימ
הנדרשימ המפורטימ שמ.
המועד האחרונ להגשת מועמדות לכניה למאגר נקבע ליומ שלישי 7.4.20
בשעה .12:00
ניתנ להתחיל להגיש את המועמדות החל מיומ  . 24.3.20בשל דחיפות
ההתקשרויות ,החברה תבחנ מעת לעת ,גמ טרמ המועד האחרונ להגשה,
את ההצעות שהתקבלו ותפרמ את המאגר לרשויות על עדכוניו גמ לפני
תומ המועד האחרונ כאמור.
הקמת המאגר נעשית להקלת הליכי ההתקשרות של הרשויות המקומיות עמ
הקבלנימ אשר יאושרו במגרתו .מובהר כי הרשויות המקומיות כאמור ,איננ
חייבות לעשות שימוש במאגר והחברה אינה מציגה מצג כאילו מי מהמשתתפימ
במאגר יקבל לידיו הזמנת עבודה ו/או בקשה לביצוע התקשרות כלשהי.
לפרטימ נופימ יש לפנות לעו"ד עירנ בנ משה בדוא"לeranb@mashcal.co.il :

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת כלי רכב כדלקמן:
נתמך ציוד חריג  04תוצר ע.ג.מ מ.ר 573-16-001 .שנת ייצור 2018
הנגרר הנ"ל מאוחסן במחסני נעמן עכו.
ניתן להירשם להתמחרות ולהגיש הצעות לרכישת כלי הרכב באתר
 www.bidspirit.comו/או במשרד הח"מ עד ולא יאוחר מיום
 30.03.2020עד השעה  .11:30ההצעות תהיינה נקובות בשקלים .כל
ההיטלים והמיסים ,ובכלל זה מע"מ ,במידה ויחולו ,בגין רכישת כלי
הרכב ,יחולו על הרוכש.
כל מי שהצעתו לרכישת הרכב תהא הגבוהה ביותר ,יעביר תשלום
ע"ס  10%מערך סכום הרכישה תוך  24שעות.
מציע אשר יזכה בהתמחרות ולא ישלימה ו/או יחזור בו מהצעתו -
יחויב בסך  10%מגובה סכום הזכייה.
כלי הרכב יימכר במצבו  .AS ISהח"מ אינו אחראי למצבו של כלי
הרכב ותכונותיו אינו ידועות לו.
הח"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.
המכירה כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בחיפה ולאישורו של
הזוכה ,במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
תמונות ופרטים של כלי הרכב ניתן לראות באתר www.bidspirit.com
ו/או לפנות לפרטים נוספים למשרד הח"מ.

אליעד חננאל ,עו"ד

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

~ 
"

המועצה המקומית בענה )"המועצה"( מזמינה בזה
להגיש לה הצעות לאספקה והתקנת הצטיידות ותשתיות
לבתי ספר.
בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים
במסמכי המכרז ,אולם בכל מקרה ,אין המועצה מתחייבת
לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .אין
בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את
השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
המציע ישתתף בסיור חובה בתאריך26/3/2020 :
שעה ,10:00 :במשרד מחלקת הנדסה.
המציע ירכוש את המכרז בעלות של  2,000ש"ח .רכישת
המכרז תתאפשר במשרדי המועצה החל מיום .26/3/2020
על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור,
לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את הצעתו
בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי
המכרז ,במסירה ידנית )לא בדואר( ,כל זאת לא יאוחר ועד
ליום  2/4/2020בשעה  ,12:00לתיבת המכרזים במועצה
הנמצאת בלשכת מזכיר המועצה .הצעה שתוגש במועד
מאוחר יותר לא תתקבל.

המועצה המקומית בענה

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

מכרז פומבי ר 46/2019-לאספקת סודיום
היפוכלריט מסונן 10%
דחייה במועד הגשת הצעות

דחיית מועד הגשה:
מועד הגשת ההצעות נדחה ל-יום א'  19/4/20בשעה 12:00
בצהריים.
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום ביחידת
רכש ולוגיסטיקה במקורות הממוקמת בבנין מקורות ,רחוב
לינקולן  9תל אביב ,קומה ) 2מסדרון  ,(Cבימים א'-ה' בשעות
 .15:00-09:00במעמד קבלת מסמכי המכרז יידרש המציע
להירשם למערכת  Sourcingvisionעל ידי מסירת פרטיו )לרבות
מס' טלפון ,פקס ודוא"ל( למשלוח עותק של מסמכי מכרז
בדוא"ל ,הודעות והבהרות .יש לפנות לגב' אושרת צדקה בדוא"ל
 otzadka@mekorot.co.ilבציון פרטים הבאים :שם החברה
המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת ,מיקוד,
טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל של החברה ומס' חברה/עוסק
מורשה.
אין להגיש את ההצעות בכל דרך אחרת .לא תתקבלנה הצעות
שתוגשנה לאחר המועד הקבוע לעיל.
מקורות תודיע למציעים שקיבלו את מסמכי המכרז על כל שינוי
במועד הגשת הצעות.
הגשת הצעות
המציע יגיש את הצעתו לתיבת הצעות מקוונת במערכת
 ,Sourcingvisionבהתאם למפורט להלן וזאת לפני המועד
האחרון להגשת הצעות.
מקורות חב' מים בע"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או כל הצעה שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לקבל רק
חלק מההצעה או לפצל את ההזמנות בין המציעים השונים
המשתתפים במכרז .כמו כן ,החברה שומרת לעצמה את הזכות
לנהל מו"מ במקרים המותרים ע"פ דין.
על הליך זה יחולו תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ(
התשנ"ה .1995-כתנאי לקבלת העדפה יש לצרף להצעה אישור
רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il/

מועצה מקומית ביר אלמכסור
מכרז מס' 03/2020

הפעלת בית ספר מקיף ביר אל מכסור
)שש-שנתי ז'-יב'(

המועצה המקומית ביר אל מכסור )להלן" :המועצה המקומית"(
מבקשת לקבל הצעות להפעלת בית ספר מקיף ביר אל מכסור שש
שנתי ביישוב ביר אל מכסור ,הכל בהתאם למסמכי המכרז.
 .1על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 .2אין צורך במכרז זה להגיש ערבות מכרז .אולם על כל המעוניין
להגיש הצעה ,לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של
 2,000ש"ח )שלא יוחזרו(.
 .3את ההצעה ,בצירוף כל מסמכי המכרז ,צרופותיו וכל מסמך
תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים ,יש להגיש כמפורט
במסמכי המכרז בשני עותקים מלאים  -מקור חתום בחותמת
וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע ,ועותק נוסף,
ולהפקידה בתיבת המכרזים במסירה אישית בנוכחות נציג/ת
המועצה המקומית ,לא יאוחר מיום  7/4/2020שעה .12:00
 .4על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים
ומעטפות המציעים ,תימסר הודעה למגישי הצעה .המציעים
רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת
תיבת המכרזים והמעטפות.
 .5מפגש מציעים ייערך ביום  1/4/2020בשעה  12:00בבניין
המועצה ולאחריו ייערך סיור בבית הספר .ההשתתפות במפגש
המציעים ובסיור הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת
הצעה למכרז.
 .6אין המועצה המקומית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר או כל הצעה שהיא.

*אפשר לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה:
* .www.bir-elmaksor.muni.ilתשלום אפשרי דרך
כרטיס אשראי בטלפון/להגיע למחלקת גבייה.04-9503935 :

ח'אלד חוג'יראת  -ראש המועצה

