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מס' מכרז

נושא המכרז

תנאים מיוחדים מוקדמים להשתתפות במכרז
(בנוסף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז)

תקופת ההתקשרות

עיון במסמכי המכרז

מועד אחרון
להגשת ההצעה

מכרז
פומבי מס’
9/18

התקשרות למתן
שירותי קשרי קהילה
בפרויקטים עבור
נתיבי ישראל החברה
הלאומית לתשתיות
תחבורה בע”מ

תקופת ההתקשרות
תהא לפרק זמן של 12
חודשים ,החל ממועד
חתימת החברה על
החוזה
החברה תהא רשאית,
על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,להאריך את
תקופת ההתקשרות
לתקופה או לתקופות
נוספות שלא עלו
יחדיו על תקופת
הארכה כוללת של עד
 48חודשים

החל מיום 25.2.2018
יהיה ניתן לעיין ולהדפיס את
מסמכי המכרז ללא תשלום
מאתר החברה

הצעה למכרז ניתן
להגיש עד ליום
12.3.2018
עד השעה 12:00
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תנאי סף עבור המציע
 1.1המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.
 1.2המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976דרישות מצטברות)
 1.3מחזור הכנסות
מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע ,מביצוע שירותים נשוא מכרז זה ,בשנים  2015,2016,2017הינו ,לכל הפחות
( ₪ 550,000חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ).
 1.4ניסיון קודם
המציע העניק שירותי ייעוץ וליווי בתחום "קשרי קהילה" לרבות ניסיון ביזום ,ניהול ותכלול תהליכי שיתוף ציבור ,החל
משלב ההיערכות ולאורך חיי הפרויקט ,בלפחות עשרים ( )20פרויקטים של תשתיות תחבורתיות ,וזאת עבור גופים
ציבוריים החל מיום  1.1.2013ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תנאי סף עבור ראש הצוות
על ראש הצוות המוצע לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
 2.1השכלה
בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תעודת הנדסאי ממוסד מוכר ע"י המה"ט.
 2.2ניסיון קודם
העניק שירותי ייעוץ וליווי בתחום "קשרי קהילה" לרבות ניסיון ביזום ,ניהול ותכלול תהליכי שיתוף ציבור ,החל משלב
ההיערכות ולאורך חיי הפרויקט ,בלפחות עשרים ( )20פרויקטים של תשתיות תחבורתיות ,וזאת עבור גופים ציבוריים
החל מיום  1.1.2008ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תנאי סף עבור סגן ראש הצוות
על סגן ראש הצוות המוצע לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
 3.1השכלה
בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תעודת הנדסאי ממוסד מוכר ע"י המה"ט.
 3.2ניסיון קודם
העניק שירותי ייעוץ וליווי בתחום "קשרי קהילה" לרבות ניסיון ביזום ,ניהול ותכלול תהליכי שיתוף ציבור ,החל משלב
ההיערכות ולאורך חיי הפרויקט ,בלפחות עשרים ( )20פרויקטים של תשתיות תחבורתיות ,וזאת עבור גופים ציבוריים
החל מיום  1.1.2008ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תנאי סף עבור העובד הנוסף
על העובד הנוסף המוצע לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
 4.1השכלה
בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או תעודת הנדסאי ממוסד מוכר ע"י המה"ט.
 4.2ניסיון קודם
העניק שירותי ייעוץ וליווי בתחום "קשרי קהילה" לרבות ניסיון ביזום ,ניהול ותכלול תהליכי שיתוף ציבור ,החל משלב
ההיערכות ולאורך חיי הפרויקט ,בלפחות חמישה ( )5פרויקטים של תשתיות תחבורתיות ,וזאת עבור גופים ציבוריים
החל מיום  1.1.2013ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

תנאים כלליים :
 .1הנוסח המחייב של פרטי המכרז הינו הנוסח המפורט במסמכי המכרז
שבאתר החברה .מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם
במסמכי המכרז.
 .2את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הנושאת את מס' המכרז
כמפורט מעלה ,בקומת הקרקע שבמשרדי החברה שברח' אריאל
שרון  ,3אור יהודה.
 .3החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי
המכרז ומועדיו ,הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 .4החברה תהא רשאית לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם
להוראות הדין ולמפורט במסמכי המכרז.
 .5לחברה תהא זכות ברירה להרחבת/צמצום היקף ההתקשרות
או להארכת/קצור תקופת ההתקשרות ,כפי שיפורט בהסכם
ההתקשרות.
 .6החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפסול מציע אשר לגביו היה
לחברה ניסיון רע ו/או כושל ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית
בכתב על טיב עבודתו ,לפסול מציע מחמת ניגוד עניינים קיים או

יהיה ניתן לעיין במסמכי
המכרז במשרדי החברה
בימים א' – ה' בין השעות
 13:00 – 10:00בלבד ,לאחר
תאום מראש בדוא"ל

michraz9_18@iroads.co.il

פוטנציאלי עם השירותים נשוא המכרז וכן מטעמים אחרים ,כמפורט
במסמכי המכרז.
 .7למציעים לא תהיה עילה לתביעה נגד החברה בגין עיכוב או אי
חתימת חוזים בשל חוסר תקציב.
 .8לידיעתכם ,ניתן לקבל הודעות אוטומטיות בדבר פרסומים דומים
של החברה באמצעות רישום לרשימת תפוצה באתר האינטרנט של
החברה www.iroads.co.il :תחת לשונית "הרשמה לעדכונים".

ניסים פרץ,
מנכ"ל
www.iroads.co.il

www.iroads.co.il

בלשונית  -חוזים ומכרזים –
רכש וביצוע – מכרזים,
וחיפוש עפ"י מספר ()9/18
המכרז .

