מכרז פומבי מס’ 5/20
לבחירת יזם לתכנון ,הקמה ,תפעול ,תחזוקה ומסירה של
רכבל לעיר העתיקה בירושלים
הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ()P.Q
1.1הרשות לפיתוח ירושלים ("הרשות") ,מזמינה בזאת מציעים להשתתף בהליך מיון מוקדם
( )Pre-Qualificationבמסגרת מכרז לבחירת יזם לתכנון ,הקמה ,תפעול ,תחזוקה ומסירה
של רכבל לעיר העתיקה בירושלים.
2.2המכרז מחולק לשני חלקים עיקריים :השלב הראשון ,שלב המיון המוקדם (השלב הנוכחי) ,במסגרתו
ייבחרו המועמדים הכשירים להתמודד במכרז ("הליך המיון המוקדם"); השלב השני ,שלב הגשת הצעות
במכרז ( ,)R.F.Pבו ישתתפו רק מציעים שקיבלו הודעה מהמזמינה על עמידתם בהליך המיון המוקדם.
3.3ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי הליך המיון המוקדם באתר האינטרנט של הרשותwww.jda.gov.il :
(תחת לשונית 'מכרזים') או לקבלם במשרדי הרשות בכיכר ספרא  2ירושלים ,בתיאום מראש מול גב'
יעל אסתר מימון בטל.02-5890013 .
4.4כנסי מציעים יתקיימו במועדים הבאים :כנס ראשון  ,12.10.2020בשעה  ,10:30כנס שני  19.10.2020בשעה
 .10:30מקום הכינוס הינו :חדר הישיבות במשרדי הרשות – ככר ספרא  2ירושלים .ההשתתפות בכנסים
אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך.
5.5ההשתתפות בהליך המיון מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך  5,000ש"ח (אשר לא יוחזרו בשום
מקרה) ,כמפורט במסמך ההזמנה ,וזאת לא יאוחר מיום  5.11.2020בשעה  .14:00תשלום דמי השתתפות
הינו חובה והוא מהווה תנאי סף להשתתפות בהליך המיון המוקדם.
6.6שאלות הבהרה על-ידי מציעים ששילמו את דמי ההשתתפות ,ניתן להגיש לא יאוחר מיום 5.11.2020
בשעה  ,14:00כמפורט במסמך ההזמנה.
7.7תנאי-סף לכשירות ,וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס להליך המיון המוקדם ולהשתתפות בו ,מפורטים
במסמך ההזמנה.
8.8את ההצעות להליך המיון המוקדם יש להגיש בהתאם להוראות שנקבעו במסמך ההזמנה ,במעטפה
חתומה לתיבת המכרזים במשרדי הרשות ,לא יאוחר מיום  30.11.2020בשעה .14:00
9.9הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מתנאי ההליך ,בהתאם להוראות מסמך ההזמנה.
1010הרשות אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה לבטל את הליכי המכרז בכל עת,
לרבות בתום הליך המיון המוקדם.
1111שינוי תנאי כלשהו מתנאי ההליך ,לרבות שינוי באחד מהמועדים המפורטים לעיל ,יפורסם באתר האינטרנט
של הרשות ובהודעה למציעים ששילמו את דמי ההשתתפות בלבד .באחריות המציעים לבדוק באופן
שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט ,ככל שתהיינה.
1212האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית ,ובכל מקרה ,הוראות מסמך ההזמנה בלבד תחייבנה את הרשות.
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