עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ
מכרז  1360לביצוע עבודות לשיקום ושימור מבנה "סביל אבו נבוט" ברחוב צבי הרמן
 2בתל אביב-יפו
חברת עזרה וביצרון בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת קבלנים להגיש לביצוע עבודות לשימור ושיקום
מבנה "סביל אבו נבוט" ברחוב צבי הרמן  2בתל אביב-יפו (להלן" :העבודות").
תיאור מפורט של העבודות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת העבודות ולתקופה של שמונה
( )8חודשים.
.1

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד הגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן :
 .1.1המציע הינו יחיד או גוף משפטי.
 .1.2המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאית ,התשכ"ט –  1969ותקנותיו) המורשה בענף ראשי  100בסיווג ג' 2לפחות.
 .1.3המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח ,כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,אשר סיים לבצע שלושה
פרויקטים לפחות אשר עונים על הדרישות הבאות :
.1.3.1

ביצוע כל אחד מן הפרויקטים הסתיים במהלך עשר השנים שקדמו למועד להגשת
ההצעות.
מובהר כי מועד הסיום יהא מועד קבלת תעודת ההשלמה או מועד אישור החשבון הסופי– לפי
המוקדם מביניהם.

 .1.3.2שניים מן הפרויקטים לפחות כללו עבודות שימור מבנה עשוי מכורכר.
 .1.3.3פרויקט אחד לפחות בוצעו עבודות בנייה של קמרונות ו/או כיפות אבן בדרכי בנייה
מסורתיות.
 .1.4המציע הנו בעל מחזור כספי שנתי הנובע מביצוע עבודות בנייה בכל אחת מן השנים 2018
ו 2019-לא יפחת מ15-מיליון ( ₪לפני מע"מ ,בכל שנה בנפרד).
 .1.5המציע מעסיק לצורך ביצוע העבודות משמר מוסמך על ידי המועצה לשימור אתרים ,ובעל
ניסיון של  5שנים לפחות במצטבר בביצוע שימור מבנים עשויים מכורכר.
 .1.6המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .1.7המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 .1.8המציע ,או נציגו ,השתתף בסיור קבלנים.
.2

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.e-b.co.il :החל מיום
 .11.07.2021את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה תמורת סכום של  ₪ 1,000כולל מע"מ
שלא יוחזרו בשום מקרה .התשלום ייעשה באמצעות המחאה שזמן פרעונה יום רכישת המכרז
לפקודת עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ.

.3

החברה תאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות באמצעות סיור באתר העבודות .השתתפות
בסיור הנה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה .הסיור יתקיים ביום  19.07.2021בשעה  .13:30נקודת
המפגש הנה ברחוב צבי הרמן  2בתל אביב-יפו.

-2.4

שאלות ובקשות להבהרה ניתן להעביר בכתב לחברה למייל anath@e-b.co.il :וזאת עד ליום
 25.07.2021בשעה .14:00

.5

את ההצעות יש להגיש ביום  02.08.2021החל מן השעה  9:00ועד השעה  ,14:00לתיבת המכרזים
הנמצאת באגף הנדסה במשרדי עזרה ובצרון.

.6

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה את
הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

.7

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי
המכרז ,האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.
בכבוד רב,
עזרה ובצרון חברה לשכון בע"מ
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