רשות מקרקעי ישראל
מכרז מס' 301/2021
למתן שירותי סקר לבחינת עתודות קרקע ולהיתכנות תכנון ושיווק
 .1רשות מקרקעי ישראל (להלן" :הרשות") מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל למתן שירותי סקר לאיתור עתודות קרקע ובדיקת
היתכנות לתכנון ,לפיתוח ,לשיווק וכרקע לקידום פעילויות תכנון ,הכל כמפורט בתנאי המכרז.
 .2מועדי המכרז:

פעילות

מועד

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

06/05/2021

מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

20/05/2021

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
תוקף ההצעות וערבות המכרז

 ,01/06/2021בשעה 12:00
31/12/2021

 .3במכרז יבחרו מספר זוכים .הרשות תתקשר עם כל זוכה במכרז ,בחוזה לתקופה של שנתיים .הרשות תהיה רשאית ,להאריך
את תקופת ההתקשרות לתקופה או לתקופות של עד שלוש שנים נוספות כמפורט בתנאי המכרז.
 .4השירותים המבוקשים כוללים שירותי סקר לבחינת עתודות קרקע ולהיתכנות תכנון ושווק כמפורט במסמכי המכרז על
נספחיו.
 .5התנאים להשתתפות במכרז מפורטים בתנאי המכרז ,והם כוללים ,בין היתר ,את התנאים הבאים:
א .המציע הוא יחיד שהוא עוסק מורשה או תאגיד רשום בישראל.
ב .המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ג .המצאת ערבות מכרז ,בסך  ₪ 10,000כמפורט בתנאי המכרז ,היא תנאי סף להשתתפות במכרז.
ד .עיקר עיסוקו של המציע הוא בתכנון ערים ,גיאוגרפיה ,אדריכלות ,הנדסה או בניהול תכנון.
ה .על המציע להציג צוות מקצועי למתן השירותים הכולל מתכנן ,כלכלן ושמאי מקרקעין כמפורט בתנאי המכרז.
 .6הרשות שומרת על זכותה שלא לקבל אף הצעה ,לחזור בה מן המכרז ,לבטלו וכן לדחות את מועד הגשת ההצעות.
 .7ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל  , michraz-301-2021@land.gov.ilעד לתאריך הנקוב בטבלת מועדי
המכרז ,לעיל בסעיף .2
 .8מסמכי המכרז ,תשובות לשאלות ההבהרה ,וכן כל שינוי בתנאי המכרז ,יתפרסמו באתר האינטרנט של מנהל הרכש
הממשלתי שכתובתו  ,www.mr.gov.ilויהוו חלק מחייב ובלתי נפרד ממסמכי המכרז.
.9
א.

יש להגיש את ההצעה למכרז ,בתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה ,שתמצא במשרדי מטה הרשות ברח' הצבי ( 15בנין
בזק) ,ירושלים (בקומה  .)6על התיבה תודבק מודעה עם שם המכרז ומספרו.

ב.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך והשעה המצוינים בטבלת מועדי המכרז ,לעיל בסעיף  .2הצעות אשר לא
יימצאו במועד הנ"ל בתיבת המכרזים ,לא יועלו לדיון.

 .10הנושאים הנזכרים בהודעה זו הם למידע בלבד .האמור במכרז והאמור שם בלבד הוא המחייב.

