החברה לחנוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים)
רח' יהושפט  1ת.ד 2066 .עכו 24100
טל'  04-9851200פקס04-9916284 :

מכרז מס'  –1/18שיפוץ מקלחות ושירותים בבית המלאכה בבית הספר לקציני
ים בעכו
החברה לחנוך ימי בישראל (בתיה"ס הימיים) (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לשיפוץ
מקלחות ושירותים בביה"ס לקציני ים עכו (להלן "העבודות").
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את מסמכי המכרז הכוללים את תנאי המכרז ,טופס המכרז ,פרטי העבודות ,המפרטים,
התוכניות ונוסח הסכם ההתקשרות עם המזמינה ,ניתן להוריד מאתר ביה"ס לקציני ים עכו
( www.kzineyam.org.ilתחת הלשונית "קציני ים" " ,מכרזים").
סיור קבלנים חובה באתר העבודות יערך ביום שני  .19/2/18הסיור יצא ממשרדי הנהלת ביה"ס
בשעה  .11:00לא יתקבלו הצעות ממציע שלא השתתף בסיור.
רשאים להשתתף במכרז אך ורק קבלנים רשומים כחוק בפנקס הקבלנים בסיווג של ג  1שהינם
בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בשנתיים האחרונות ,כל אחת בהיקף שאינו נופל
מההיקף הנדרש במכרז.
א .המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או הצעה כלשהי והיא תהיה
רשאית לבטל את המכרז ולא להכריז על זוכה וזאת מבלי שתהיה למגיש ההצעה כל
טענה כלפי המזמינה .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם הזוכה.
ב .במסמכי המכרז נכלל גם כתב כמויות ואומדן המתכנן (להלן" :האומדן")
ג .אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה כדלקמן:
א .קריטריון המחיר  -שיעור ההנחה ממחירי האומדן 70% -
ב .קריטריון האיכות –  .20%בקריטריון האיכות ייבדקו איכות הביצוע , 7%עמידה בלוחות
זמנים
 ,7%התנהלות בעבר בהגשת חשבונות ודרישות כספיות חריגות ( .6%על פי המלצות
וראיון)
ג .התרשמות אישית – ( 10%על פי המלצות וראיון)

 .5המזמינה רשאית להחליט ,עוד במהלך המכרז ובכל שלב לאחר מכן לבצע רק חלקים מהעבודות,
לבצען בשלבים ,להקטין או להגדיל את היקפן והכל על פי בחירתה ובלא כל פיצוי למציעים.
 .6הקבלן הזוכה יידרש לחתום על הסכם לביצוע העבודות בנוסח המופיע במסמכי המכרז וכן
להמציא ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.
 .7א .את ההצעות יש להגיש על גבי טופס המכרז ,ועל פי ההוראות שבתיק המכרז ,במעטפה
סגורה
ואטומה שאין עליה כל ציון ,פרט למספר המכרז ,לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת הכפר עד
ליום שני  26/2/18בשעה  .10:30הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה .אין
לשלוח הצעות בדואר  /בפקס  /בדואר אלקטרוני.
ב .פתיחת תיבת המכרזים תתבצע ביום שני  26/2/18בשעה  11:00במשרדי ביה"ס.
מגישי ההצעות רשאים להיות נוכחים כמשקיפים במעמד פתיחת המעטפות.
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למסמכי המכרז החתומים בידי המציע יש לצרף את כל המסמכים המפורטים בהם ,לרבות:
א .אישור על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר
מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו – .1976
ב .אישור על פטור או על ניכוי מס במקור.
ג .המלצות המזמינים ביחס לעבודות המהוות נסיון קודם ,כאמור בסעיף  3לעיל.
ד .כתב ערבות בנקאית בגובה  25,000שקלים .כתב הערבות יהיה בתוקף עד ליום .30/4/18
הערבות תחולט במקרה שהמציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יסרב מכל סיבה שהיא לחתום
על החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז .לא יתקבל העתק או צילום של הערבות הבנקאית.

