
 

  מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע

   1/15מכרז 
  ם קידוחי ביצועקבלת הצעות ללפנייה 

  גיאוטכניות לבדיקות גיאופיזיות ו
 םילביצוע קידוחמזמינה בזאת הצעות , ")החברה(" מ"החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע  .1 

הכל כמתואר במסמכי  ,אגן הדרומי של ים המלחאזור הבלבדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות 
 .המכרז

 .www.haganot.co.il: באתר האינטרנט של החברה, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז  .2 
דמי ההשתתפות ). אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא( ח"ש 1,000דמי השתתפות במכרז הינם בסך   .3 

. 26.1.15לא יאוחר מיום וזאת , נקאית כמפורט במסמכי ההזמנהישולמו באמצעות העברה ב
  .סף להשתתפות במכרז- תנאיתשלום דמי ההשתתפות הינו חובה ומהווה 

או (ממלון קראון פלאזה בעין בוקק ים המלח  10:30בשעה  19.1.15ביום סיור קבלנים ייצא   .4 
נים הינה חובה והיא מהווה ההשתתפות בסיור הקבל ).ממקום כינוס אחר שיפורסם באתר החברה

במסגרת מכרז הקבלנים מציעים שהשתתפו בסיור , על אף האמור .סף להשתתפות במכרז- תנאי
  .אינם מחויבים להשתתף בסיור הקבלנים) שבוטל( 7/14

, 26.1.15לא יאוחר מיום ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות ניתן להגיש - שאלות הבהרה על  .5 
  .זכמפורט במסמכי המכר

וכל שאר התנאים וההגבלות , או מועדפים/שיקולים לבחירת מציעים כשירים ו, סף לכשירות- תנאי  .6 
  . מפורטים במסמכי ההזמנה, ביחס למכרז ולהשתתפות בו

; כדין בישראלתאגיד הרשום : בין היתר, הסף לכשירות כוללים-תנאי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל   
 180 - ו 100מצעים וכח אדם לביצוע קידוחים לעומקים של א, ציוד כי ברשותו התחייבות המציע

 ןבביצוע, )ני משנה מטעמו/או קבלן( המציעניסיון ; ובאופנים המפורטים במכרזבקטרים , יםמטר
ני משנה /או קבלן(המציע התחייבות ; Down-hole בדיקות 2 - ו ,Cross-holeבדיקות  2של לפחות 

בהתאם , Down-hole -ו Cross-holeאמצעים וכח אדם לביצוע בדיקות , ציוד ברשותוכי , )מטעמו
 לפחות שנים 5 של ניסיון בעל שהינו ראשי קודחהצגת ; המפורטים במכרזולעומקים לתקנים 
; הפקדת ערבות מכרז; 1.1.2001במהלך תקופה שתחילתה ביום , מחקר גיאוטכניים בקידוחי

  .כמפורט במסמכי ההזמנההכל , השתתפות בסיור קבלנים ועוד
במעטפה חתומה לתיבת , את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמכי ההזמנה  .7 

  .14:00בשעה  16.2.15לא יאוחר מיום , המכרזים במשרדי החברה
הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה , החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז  .8 

  .נקבע במסמכי המכרזמכוח כל דין וכפי ש
  .החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .9 
וכן לנהל הליך  ומתן עם המציעים או מי מהם- החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא  .10 

  .הכל כמפורט במסמכי ההזמנה, תחרותי נוסף
יפורסם באתר , המועדים המפורטים לעיללרבות שינוי באחד מ, שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז  .11 

באחריות . מכרז בלבדששילמו את דמי ההשתתפות בהאינטרנט של החברה ובהודעה למציעים 
  .ככל שתהיינה, לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנטהמציעים 

.הוראות מסמכי המכרז בלבד יחייבו את החברה, ובכל מקרה, דיעה כלליתהאמור לעיל הינו למטרת י  .12 
        


