מכרז מסגרת מס'  1275להקמת מאגר מתכננים ויועצים בתחומים שונים עבור חברת עזרה ובצרון בע"מ
חברת עזרה וביצרון (להלן" :החברה") מזמינה יועצים ומתכננים בתחומים שונים אשר יפורטו להלן ,להגיש
הצעות להיכלל במאגר היועצים ומתכננים של החברה בתחומים אלה ,כאשר עם כל אחד מן המתכננים/יועצים
ייחתם הסכם מסגרת לשירותי תכנון ו/או ייעוץ בנוסח המצורף למסמכי המכרז .החברה תבחר מבין ההצעות
שיעמדו בתנאי המכרז את הצעתם של עד חמישה יועצים/מתכננים תחת כל מאגר שיקבלו את הניקוד
המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
המאגר יכלול מאגר של תחומי הליבה שבו יכללו תתי המאגרים הבאים :ניהול פרויקטים עד  5מלש"ח,
קונסטרוקציה ,ייעוץ בטיחות ,ייעוץ חשמל ,ייעוץ אינסטלציה וייעוץ מיזוג אוויר.
כמו כן המאגר יכלול תחומי הייעוץ הכללי שבו יכללו תתי המאגרים הבאים :אדריכלות נוף ,ייעוץ
אקוסטיקה ,ייעוץ תנוע ה ,ייעוץ קרקע ותכן מיסעה ,ייעוץ נגישות ,ייעוץ איטום ,ייעוץ מעליות ,ייעוץ בניה
ירוקה ,ייעוץ מיגון ,חברות תיאום תשתיות וסופורפוזיציה ,כמאות ואגרונום.
מציע יוכל להגיש הצעה לתת מאגר אחד בלבד !
תקופת ההתקשרות עם המתכננים והיועצים שיזכו להיכלל במאגר תהא לתקופה של  24חודשים .תקופת
ההתקשרות תוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה ועד למקסימום חמש שנים במצטבר ,וזאת למעט
במקרה בו תודיע החברה למתכננים וליועצים על החלטה שלא לממש את תקופת האופציה וזאת  30יום לפני
סיומה או במקרה בו תתקבל החלטה על הסרת מתכנן/יועץ מן המאגר.
.1

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
 .1.1המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום (חברה או שותפות רשומה).
 .1.2המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו במסמכי המכרז לתת המאגר אליו מוגשת הצעתו.
 .1.3עבור מציעים המגישים הצעתם למאגר תחומי הליבה  -המציע הנו בעל מחזור כספי שנתי
שנובע מביצוע עבודות תכנון ו/או ייעוץ בכל אחת מן השנים  2017ו 2018-של ( ₪ 1,000,000לפני
מע"מ) לפחות (בכל שנה בנפרד).
 .1.4עבור מציעים המגישים הצעתם למאגר תחומי הייעוץ הכללי  -המציע הנו בעל מחזור כספי
שנתי שנובע מביצוע עבודות תכנון ו/או ייעוץ בכל אחת מן השנים  2017ו 2018-של ₪ 250,000
(לפני מע"מ) לפחות (בכל שנה בנפרד).
 .1.5המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

.2

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר החברה בכתובת . WWW.EB.CO.IL :מציע שיהא מעוניין להשתתף
במכרז ולהגיש הצעה יידרש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה ,תמורת סך של  1,000ש"ח כולל
מע"מ שלא יוחזרו ,מיום  01.03.2020בכפוף לבירור בטלפון  .03-7910332התשלום יהא בהמחאה שזמן
פרעונה יום רכישת המכרז לפקודת החברה .לא ניתן יהא להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר
האינטרנט של החברה.

.3

במקרה של סתירות או אי בהירויות ניתן לפנות בכתב לחברה למייל anath@e-b.co.il :עד ליום
 11.03.2020שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

.4

המועד להגשת ההצעות הנו ב 24.03.2020-משעה  9:00ועד  ,14:00לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת
הביצוע במשרדי החברה.

.5

במקרה של סתירה/אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ

