מכרז פומבי מס'  3/2014לביצוע עבודות פיתוח במתחם ב.ת" 6.שלב ב" באור יהודה
הזמנה לקבלת הצעות
עיריית אור יהודה )"העירייה"( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע עבודות פיתוח ,נוף ,סלילה ,חניות
וכיוצ"ב במקרקעין הידועים כגוש  6483חלקות  146ו 147 -באזור התעשייה באור יהודה )להלן" :ב.ת ,("6
כמפורט במסמכי המכרז לרבות בהצעת המשתתף ,כתב הכמויות ,מפרטים ותוכניות.
המציע הינו בעל רישיון קבלן סיווג ג'  200בהיקף כספי  .3על המציע לצרף להצעתו רישיון קבלן כאמור
בתוקף.
ניסיון והמלצות  -הניסיון הנדרש ממשתתף במכרז הנו – כי המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי של
 12מליון  ,₪לפחות ,ועבודתו הסתיימה לפני אוגוסט  .2011בנוסף ,המציע ביצע שתי עבודות נוספות שההיקף
הכספי של כל אחת מהן הנו  12מיליון  ,₪לפחות ,ואשר ביצוען הסתיים במהלך שלוש השנים האחרונות.
המציע יצרף להצעתו לפחות שלוש המלצות בכתב מאת רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים ,על ניסיון
קודם ומוכח ביחס לעבודות פיתוח בדומה למכרז זה או דומה לו בהתאם לנוסח המפורט בנספח  9לפרק ג'
במסמכי המכרז.
ביצוע העבודות התמורה ותנאי תשלומה ,ויתר תנאי ההתקשרות בין העירייה לבין הזוכה במכרז ,מפורטים
במסמכי המכרז.
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במחלקת משאבי אנוש במשרדי העירייה  -שד' אליהו סעדון ) 120כניסה
מזרחית למשרדי העירייה בבניין הקניון ,קומה  (2בשעות העבודה המקובלות ,תמורת  ,₪ 3,000שלא יוחזרו.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בנוכחות נציגי העירייה ללא תשלום ,קודם לרכישתם.
שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב בלבד ,וזאת לא יאוחר מיום שלישי ז' אלול תשע"ד,2.9.2014 ,
שעה  12:00לדוא"ל davidh@or-ye.org.il :טלפון  03-5388126פקס' .15336-5388126
כנס קבלנים נערך ביום רביעי ג' אב תשע"ד - ,30.7.2014 ,ההשתתפות בכנס אינה רשות.
בחירת הזוכה תעשה על פי הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז ,אולם בכל מקרה ,אין העירייה
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בפרסום המכרז משום התחייבות של
העירייה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
אין בהתקשרות נשוא המכרז משום מתן בלעדיות למציע מסוים והעירייה תהא רשאית לבצע את העבודות
ו/או שירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים ,לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטיב העבודה ו/או
אזור ביצועה ,וזאת מבלי שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד העירייה.
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז ,יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו
כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים .בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין
האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז ,יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז
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( בשני
עותקים ,כל זאת לא יאוחר ועד ליום שלישי י"ד באלול תשע"ד 9.9.2014 ,שעה  12:00לתיבת המכרזים
בעירייה הנמצאת במחלקת משאבי אנוש ,בשדרות אליהו סעדון ) 120קומה שנייה לקניון ,כניסה אחורית(.
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
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תאריך
תיאור
יום רביעי ג' אב תשע"ד ,30.7.2014 ,שעה 12:00
מפגש וסיור קבלנים
מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה יום שלישי ז' אלול תשע"ד ,2.9.2014 ,שעה 12:00
יום שלישי י"ד אלול ,תשע"ד ,9.9.2014 ,שעה 12:00
מועד אחרון להגשת ההצעות
דוד יוסף  -ראש עיריית אור יהודה

