
 

 

  מודעה לעיתונות
  

  1/2011' מסמכרז 
�להקמה של התצוגות במרכז המבקרי� במתח� גני שרונה בעיר תל אביבולביצוע עבודות לתכנו� מכרז 

  יפו

ביצוע עבודות לתכנו� ולהקמה של הצעות ללהציע מזמינה בזאת ) "החברה": להל�(מ "אחוזות החו� בע .  1
 14המצוי ברחוב אלברט מנדלר , תח� גני שרונהבמ 123' מבנה לשימור מס[התצוגות במרכז המבקרי� 

רחוב קפל� , רחוב הארבעה, רחוב החשמונאי�, דר) מנח� בגי�: במתח� המוק� ברחובות] בתל אביב יפו
אשר , ")מתח� גני שרונה"ו" מרכז המבקרי�: "להל�(יפו (י בעיר תל אביב'ורחוב לאונרדו דה וינצ
הכל כמפורט , ")העבודות: "להל�) (כולל תקופת בדק(וע תכנו� מפורט וביצ, תכלולנה תכנו� ראשוני

  . במסמכי המכרז

ממועד צו  חודשי�) שלושה עשר(  13באופ� שוט� ורצו� תו)  יבוצעו ויושלמוהעבודות : לוח הזמני� .  2
 .על פי הפירוט במסמכי המכרז, ההתחלת עבוד

חודשי� ממועד חתימת ) ה עשרשלוש( 13בתו) , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה שמורה זכות הברירה .  3
כולו או , של העבודות' להרחיב את ההתקשרות ולהורות לזוכה על ביצוע שלב ב, החוזה ע� הזוכה במכרז

של תצוגות החו* במתח� גני ) כולל תקופת בדק(תכנו� מפורט וביצוע , אשר יכלול תכנו� ראשוני, חלקו
הכל , ")של העבודות' שלב ב: "להל�(ת חו* אלו שרונה ושילוב מסלול הביקור של מרכז המבקרי� בתצוגו

 .כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד מה�

  סיור קבלני� חובה .  4

: מקו� המפגש 11:00: בשעה 13.03.2011 ראשו�יער) ביו� , סיור קבלני� באזור ביצוע העבודות .4.1
 .תל אביב 14רחוב אלברט מנדלר , 123מבנה , בסמו) למרכז המבקרי�

  . חובהההשתתפות בסיור הקבלני� הינה  .4.2

  תנאי ס  להשתתפות במכרז .  5

 :במצטבר, הנ�, תנאי הס� להשתתפות מציע במכרז

על פי ) שלוש מאות אל� שקלי� חדשי�(-  300,000 לשס) בהמציע המציא ערבות המכרז  .5.1
 .הוראות תנאי המכרז

תכנו� והקמת תצוגות למרכז מבקרי� המציע הנו בעל ניסיו� מוכח בביצוע שלושה פרויקטי� של  .5.2
 ( אשר היק� כל אחד מה� לא יפחת מ, בתחו� המורשת או ההיסטוריה, בישראל, או מוזיאו�
מ ואשר הקמת� הסתיימה במהל) חמש "לא כולל מע, )שני מיליו� שקלי� חדשי�(-  2,000,000

 .השני� האחרונות

כל אחד אשר , ה פרויקטי�למע� הסר ספק מודגש כי הדרישה הנה להצגת שלוש: הבהרה
 .ועומד בתנאי הס  דלעיל ג� תכנו� וג� הקמהכולל  מה�

 .בהערכה המקצועית] אפשריות 70מתו) [נקודות  55הצעת המציע זכתה לציו� מינימאלי של  .5.3

  .1976 –ו "התשל  ,כל האישורי� הנדרשי� לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�הנו בעל  המציע .5.4

 .זהמציע רכש את חוברת המכר .5.5

 .המציע השתת� בסיור הקבלני� .5.6

 .על המציע לצר  להצעתו את כל המסמכי� הנדרשי� לצור$ הוכחת עמידתו בתנאי הס  דלעיל .  6

במסגרת שיקולי החברה . ההצעות תיבחנה על פי ההצעה הכספית ואמות המידה להערכה המקצועית .  7
 :שיכללו, תיבחנה ההצעות על פי אמות המידה המפורטות במכרז, לבחירת ההצעה הזוכה

 .נקודות 70    הערכה מקצועית .7.1

 .נקודות 30      כספית הצעה .7.2

בנסיבות המפורטות , כמו כ� .ביותר או כל הצעה שהיא לההזו ההחברה אינה מתחייבת לקבל את ההצע .  8
  .וכ� להרחיב או לצמצ� את היקפו, החברה רשאית לבטל את המכרז או לדחותו, במסמכי המכרז

משרדי " (להל� ( 4קומה , אביב(תל 6ש* גרשו� ' ברח, שרדי החברהנית� לרכוש את מסמכי המכרז במ .  9
-  2,500 תמורת ס) של, 16:00 – 10:00בי� השעות , 28.2.11 שני מיו�החל , 7610300(03 : טל, ")החברה

 .אלא בתנאי� האמורי� במכרז, ואשר לא יוחזר, )קלי� חדשי�ש אלפיי� וחמש מאות(

  .בתיאו� מראש ,החברהבמשרדי , לרכישת� ללא תשלו� מסמכי המכרז קוד�כל נית� לעיי� ב



) 2 )  
  

 

, www.ahuzot.co.il: נית� לעיי� במסמכי המכרז אשר מופיעי� באתר האינטרנט של החברה, כמו כ�
  .אול� הנוסח המחייב הוא זה המופיע במסמכי המכרז שנרכשו מאת החברה בלבד

 .לרגל השתלמות 24.3.11�  23.3.11י� משרדי החברה יהיו סגורי� ביממודגש בזאת כי  .  10

בצרו� כל האישורי� והמסמכי� (על המציעי� להגיש את ההצעות באופ� המתואר במסמכי המכרז  .  11
בתיבת ולהפקיד� , )לרבות ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז, המפורטי� במסמכי המכרז

 .בקומה רביעית, תל אביב 6וב גרשו� ש* ברח, במשרדי החברה, המכרזי� של החברה

המועד האחרו� להגשת " –להל� ( 11:00בשעה  13.4.11 רביעייו� המועד האחרו� להגשת הצעות הוא  .  12
לדחות את המועד האחרו� להגשת , עד למועד האחרו� להגשת הצעות, החברה רשאית בכל עת .)"הצעות
בתיבת המכרזי� , מכל סיבה שהיא, לא תהיינההצעות ש. וזאת ללא צור) במת� הודעה מוקדמת, הצעות

 .לא תישקלנה, למועד האחרו� להגשת הצעותעד 

מר גדי , לראש מנהלת גני שרונה, החברהלמשרדי בלבד שאלות הבהרה לגבי המכרז נית� לשלוח בכתב  .  13
 חברהמסרנה ליובלבד שה� ת michrazim@ahuzot.co.ilל "או בדוא 03 – 6099055בפקסימיליה , רויטמ�

 .16:00: בשעה 27.03.2011יו� ראשו� עד ולא יאוחר מ

עי� ימופה� אלו ההפרטי� המלאי� והמחייבי� אודות המכרז . פרסו� זה הינו לידיעה כללית בלבד .  14
  . בלבד החברהבמסמכי המכרז שנרכשו מ

  
  ל"מנכ, רוני איכר

  מ"חברת אחוזות החו� בע


