
הלקוח : הגנות ים המלח

הגהה: 2

גרפיקאית:  מאיה

נמסרת בזאת הודעה בדבר עדכון תנאי הסף במכרז שבנדון, ודחיית מועדים.  .1
ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז המעודכנים, ללא עלות, באתר האינטרנט של החברה: www.haganot.co.il. מציעים אשר הורידו את מסמכי המכרז טרם   .2

העדכון, נדרשים להחליפם במסמכים המעודכנים הנמצאים באתר האינטרנט.
להלן נוסח מעודכן של מודעת המכרז (לרבות תנאי הסף והמועדים המעודכנים):

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("החברה"), הפועלת בשם ומטעם משרד התיירות, מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות הגנה ושיקום בסוללת החוף   .3
באזור הביניים במתחם המלונאות בים המלח (בין חמי זוהר לעין בוקק), הכל כמתואר במסמכי המכרז.

סיור קבלנים ייצא ממלון קראון פלאזה, מתחם עין בוקק בים המלח, ביום 16.9.2019 בשעה 11:30. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה והיא מהווה תנאי-סף   .4
להשתתפות במכרז.

דמי השתתפות במכרז הינם בסך 10,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא). דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות העברה בנקאית כמפורט במסמכי ההזמנה,   .5
וזאת לא יאוחר מיום 25.9.2019. תשלום דמי ההשתתפות הינו חובה ומהווה תנאי-סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה על-ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות והשתתפו בסיור קבלנים ניתן להגיש לא יאוחר מיום 25.9.2019, כמפורט במסמכי המכרז.  .6
תנאי-סף לכשירות, שיקולים לבחירת מציעים כשירים ו/או מועדפים, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס למכרז ולהשתתפות בו, מפורטים במסמך ההזמנה.   .7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי-הסף לכשירות כוללים, בין היתר, את התנאים הבאים:   
היות המציע תאגיד הרשום כדין בישראל;  א.   

רישום בפנקס הקבלנים בענף 200, סוג ג-5 ובענף 100, סוג ג-3 לפחות; ב.   
רישום כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בענף 200, סוג ג-5; ג.   

במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014, השלים המציע ביצוע של פרויקט סלילת כבישים ופיתוח, הכולל עבודות עפר, ניקוז והנחת תשתיות (כגון ביוב, מים,  ד.   
מי תמלחת, תקשורת, חשמל ותאורה וכו'), בהיקף כספי שלא יפחת מ- 60,000,000 ש"ח (שישים מיליון ש"ח) ללא מע"מ, לפרויקט;

או לחילופין:   
במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014, השלים המציע ביצועם של 3 פרויקטים של סלילת כבישים ופיתוח שכל אחד מהם כולל עבודות עפר, ניקוז והנחת    
תשתיות (כגון ביוב, מים, מי תמלחת, תקשורת, חשמל ותאורה וכו'), בהיקף כספי שלא יפחת מ- 30,000,000 ש"ח (שלושים מיליון ש"ח) ללא מע"מ, לכל פרויקט;

במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014, השלים המציע ביצועם של 3 פרויקטים, שההיקף הכספי של פרק עבודות הבטון בהם לא יפחת מ- 4,500,000 ש"ח  ה.   
(ארבעה וחצי מיליון ש"ח) ללא מע"מ, לכל פרק;

במהלך התקופה שתחילתה ביום 1.1.2014 השלים המציע (או קבלן משנה מטעמו) ביצוע עבודה להשפלת מי תהום לצורך יצירת סביבת עבודה יבשה, כאשר  ו.   
התמלאו לגביה התנאים הבאים במצטבר:

קצב השפלת המים (מכלל המשאבות מבצעות השאיבה) לא פחת מ- 200 מ"ק/שעה.  •  
ההשפלה בוצעה ברציפות (ללא הפסקה) במהלך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות.  •  

במידה והמציע מבקש להסתמך על קבלן משנה ביחס לתנאי סף זה, יצרף המציע בנוסף תצהיר להוכחת ניסיון של קבלן משנה בנוסח מסמך ג'(1) להזמנה כשהוא   •  
מלא וחתום על ידי קבלן המשנה. מובהר כי המציע יהא מחויב לבצע את העבודות אשר לגביהן הוצג קבלן המשנה כאמור באמצעות אותו קבלן משנה בלבד, 

ובכפוף להוראת ההסכם.
השתתפות בסיור קבלנים ותשלום דמי השתתפות; ז.   

המצאת ערבות מכרז בסך 2,000,000 ש"ח, כמפורט בהזמנה; ח.   
ניהול ספרים כנדרש על-פי כל דין ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס), תשל"ו - 1976; ט.   

הכל כמפורט במסמך ההזמנה.    
את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום 27.10.2019 בשעה 14:00.  .8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי המכרז, הכל בהתאם לסמכות הנתונה לה מכוח כל דין וכפי שנקבע במסמכי המכרז.  .9
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.   .10

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים משא-ומתן עם המציעים או מי מהם וכן לנהל הליך תחרותי נוסף, הכל כמפורט במסמך ההזמנה.  .11
שינוי תנאי כלשהו מתנאי המכרז, לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל, יפורסם באתר האינטרנט של החברה ובהודעה למציעים ששילמו את דמי   .12

ההשתתפות בלבד. באחריות המציעים לבדוק באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, ככל שתהיינה.
האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות מסמכי המכרז בלבד תחייבנה את החברה.  

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ
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