מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 104/19ביצוע עדכון מיפוי פוטוגרמטרי וביצוע אורתופוטו
מפגש קבלנים/מציעים יתקיים ביום  04.11.2019בשעה  11:00במשרדי מיתב .על המציע להודיע מראש על
השתתפותו במפגש לגב' אלה שוורצמן בטלפון  03-9395562או במייל  alla@meitav-pt.co.ilלא יאוחר מתאריך
 03.11.2019בשעה .15:00
תנאי סף:
רשאי להשתתף במכרז מציע העונה על כל הדרישות המפורטות להלן:
על המציע או עובד אחד לפחות מטעמו (שכיר או פרילנסר) להיות בעל רישיון תקף של מודד מוסמך.
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להוכחת התנאי האמור ,יש לצרף קורות חיים ורישיון מודד כאמור.
1.1
במידה והמודד אינו המציע יש לצרף ,בנוסף לדרישת סעיף  ,1.1תצהיר נותן שירות למודד מטעם
1.2
המציע ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ( מוסף .) 6
על המציע להגיש את כל מסמכי המכרז על פי הדרישות המפורטות ,כולל ערבות מכרז ,הצעות מחיר,
מכתבי המלצה ושאר הדרישות שפורטו במסמך זה.
על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור.
על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.
השתתפות במפגש קבלנים/מציעים  -חובה.
המציע יצרף רשימה מפורטת של צוות העובדים שיעבדו בעבודה נשוא מכרז זה ,במידה והמציע יוכרז
כזוכה ,וכן פירוט נסיונם ,כאשר ברשימת צוות העובדים יכלל לפחות בעל תעודת מודד מוסמך אחד מטעם
המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) ,מנהל פרוייקט ומנהל איסוף נתונים .
על המציע לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט (כולל אישורים אקדמאיים רלוונטיים ,במידה וקיימים).
על המציע לצרף קורות חיים של מנהל איסוף נתונים (כולל אישורים אקדמאיים רלוונטיים ,במידה
וקיימים).
המציע ביצע בין השנים  2012-2018עבודות מיפוי פוטוגרמטרי עבור  3או יותר רשויות ממשלתיות כגון
עיריות ,תאגידי מים ,נתיבי ישראל ,רשות הנמלים ,רשות שדות התעופה ,רכבת ישראל וכו' בהיקף של
 15,000דונם לפחות כל אחת והגשתה בפורמט  .827להוכחת תנאי זה ,המציע יצרף אישורים מטעם
רשויות ממשלתיות וגופים איתם עבד ,בטופס המצורף למסמכי המכרז כמוסף  1א' .
המציע יצרף שלוש ( )3המלצות של מזמינים שונים עבורם המציע ביצע עבודה בין השנים  2012-2018ואשר
פורטו במוסף  1א' .נוסח טופס המלצות מופיע במוסף  1ב' .המלצות בנוסח אחר לא תתקבלנה לצורך
עמידה בתנאי סף זה ,ולא תחשבנה לצורך ניקוד רכיב האיכות.
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תאגידים יצרפו גם אישור רישום התאגיד ברשם החברות או השותפויות וכן אישור עו"ד  /רו"ח בדבר
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייבו.
ערבות מכרז בנוסח המפורט במוסף  2למסמכי המכרז.
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מענה טכני ,כמפורט במוסף  7למסמכי המכרז.
המציע הינו בעל מחזור עסקאות שנתי של  ₪ 250,000לפחות (לפני מע"מ) ,בכל אחד מהשנים הבאות 2012
עד ( 2018כולל) .להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף אישור רו"ח המעיד על כך.
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מידע כללי :
•

משך ההתקשרות :הסכם זה יעמוד בתוקפו עד לסיום ביצוע העבודות ע"י הקבלן ,לרבות  6חודשי אחריות.

•

ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ו תנאיו ללא תמורה במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות בתיאום
טלפוני מראש ( 03-9395553/667יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר שומחייב) .לצורך קבלת מסמכי המכרז ימסור
המבקש פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכרזים ,בין השאר ,למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.

•

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום ראשון  24.11.2019בשעה 13:00
במעטפה סגורה.

• מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל.
עו"ד ירון מזרחי
מנכ"ל

