מכרז פומבי מספר  17/2019לביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות
סטודנטים בראשון לציון
 לפי מדידה -כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך

מכרז מעודכן לאחר ביטול מכרז קודם –
תשומת לב המשתתפים לשינוי בשיטת המכרז (מעבר לתמחור לפי מדידה)
.1

החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ (להלן" :החכ"ר") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים
לביצוע עבודות להקמת מתחם מעונות סטודנטים בראשון לציון.

.2

פרק הזמן לביצוע העבודות הינו  24חודשים.

.3

תנאי הסף הנדרשים:
.3.1

המשתתף הינו קבלן בניה רשום בענף  ,100קבוצה ג' בהיקף .5

.3.2

המשתתף ביצע לפחות עבודה אחת קודמת באתר עבודה אחד להקמת מבנה* העונה
לאחת מהחלופות שלהלן ,בשטח של  8,000מ"ר  -אשר הסתיימה (עפ"י טופס -4
אכלוס או טופס  -5תעודת גמר) בשנת  2015ואילך:
 .3.2.1בית מלון /דיור מוגן /בית אבות /מגורים – הכולל מבנה* בעל  9קומות לפחות.
* במקרה של מספר מבנים (באתר עבודה אחד) ,אחד מהמבנים לפחות לא יפחת מ – 9
קומות.

 .3.2.2מעונות סטודנטים.
 .3.2.3מבנה ציבור/שימושים ציבוריים לצורכי חינוך או תרבות או דת או רווחה
ושירותים חברתיים או בריאות או ספורט או שירותים ציבוריים הכוללים
קבלת קהל – הכולל לכל הפחות  2מעליות וחניון תת קרקעי.
הפירוט המחייב מצוין במסמכי המכרז.
.4

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא עלות במשרדי החברה הכלכלית לראשון לציון רח' ירושלים
 2ראשון לציון ,בימים ובשעות העבודה הרגילים של החברה ,החל ממועד מפגש ההבהרות ועד
לא יאוחר מיום .4/8/2019

.5

מפגש הבהרות ייערך ביום ב' ,ה , 22/7/2019-בשעה .12:00 :המפגש יצא ממשרדי החברה
בכתובת הר"מ .טלפון לבירורים  .073-2668000הנוכחות במפגש אינה חובה.

.6

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של  ,₪ 2,000,000וזאת להבטחת קיום
התחייבויותיו בהתאם להצעתו.

.7

את ההצעות יש למסור במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לתיבת המכרזים במשרדי החברה
שברח' ירושלים  2בראשון לציון ,במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס  "17/19עד
יום א' ,ה –  ,18/8/2019בשעה.12:00 :
הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

במועד ההגשה בשעה  18:00תערך פתיחה פומבית של ההצעות.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
.8

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ,חתום במספר עותקים
ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים  -לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים  -עפ"י
הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ,תוך  10ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים ,עפ"י הנוסח
הקבוע במסמכי המכרז ,במועד המצוין לעיל ,יחול מנגנון קנסות כמפורט בהוראות למשתתפים
וחכ"ר תהיה רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

אתר החברה.www.chakar.co.il :

בכבוד רב,
ניצן פלג
מנכ"ל החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ
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