מכרז מסגרת משותף מס'  03/2017לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ,סלילה
ושדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים
הודעה על שינוי תנאי סף ,עדכון אמות המידה ודחיית מועדים

עיריית גבעתיים באמצעות החברה הכלכלית גבעתיים בע"מ ותאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע״מ מתכבדים
להודיע בזאת על השינויים והעדכונים הבאים בקשר עם המכרז שבנדון:
סעיף  1.8.1לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :
1.8.1

המזמין יפנה לקבלני המסגרת ויעביר לידיהם בקשה לקבלת הצעת מחיר עדכנית לביצוע
העבודה הספציפית ,תוך שתינתן לקבלנים אפשרות רק לשפר את הצעתם הראשונית על
בסיסה זכו במכרז ולתת עליה הנחה נוספת ,או לכל הפחות להותירה ללא שינוי )יודגש כי
לא תינתן בשלב זה אפשרות לתוספת מחיר(.

עוד יובהר שככל שתוצע הנחה נוספת בשלב זה ע"י קבלן מסגרת מסוים ,הרי שהיא
תתייחס באופן אחיד וגורף ביחס למחירי כל פרקי כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז
על סעיפיו ,אחרי הנחה/תוספת שניתנו ע"י אותו קבלן בשלב שניגש למכרז ושעל בסיסם
זכה להכלל כקבלן מסגרת.
סעיף  1.8.3לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :
לאחר קבלת כל ההצעות מאת הקבלנים הזוכים ,יבחר המזמין את הקבלן שקיבל את ציון
1.8.3
המחיר המשוקלל העדכני הנמוך ביותר לעבודה הספציפית ,אשר יחושב מחדש בכל עבודה
ולכל הצעה בהתאם להנחה הנוספת שניתנה ,אם ניתנה ,וזאת בהתאם לנוסחה המובאת
בסעיף  9.6.3להלן.
תנאי הסף בסעיף  2.3יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:
המציע הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות פיתוח תשתיות
.2.3
שכללו עבודות פיתוח של כבישים ,מדרכות ,ניקוז ,תאורה ותיעול שביצוען הסתיים משנת
 2013ואילך ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ 1.5-מיליון ש"ח )לפני מע"מ(.
תנאי הסף בסעיף  2.4יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:
.2.4

המציע הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות הנחת תשתיות
מים ו/או ביוב כאשר שתי עבודות לפחות כללו הנחת צנרת מים וגם הנחת צנרת ביוב,
ואשר ביצוען הסתיים משנת  2013ואילך ,והיקף כל אחת משלוש העבודות לא פחת מ2-
מיליון ש"ח )לפני מע"מ(.

-2סעיף  9.6לתנאי המכרז יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא :
9.6

ההצעה הכספית:
 9.6.1במסמך ה' של המכרז מוצג כתב כמויות ומחירים הכולל מבנה עבור עבודות הפיתוח ,מבנה
עבור עבודות המים והביוב ,וכן מבנה עבור עבודות שעתיות ותיאום.
 9.6.2על המציעים למלא עבור כל אחד מן המבנים בנפרד ,ובאופן בלתי תלוי ,את אחוז ההנחה או
התוספת המוצעת על ידו .מובהר כי אין מניעה להצעת הצעה כספית שונה לכל אחד מן
המבנים )הנחה או תוספת(.
9.6.3

ציון המחיר המשוקלל לכל הצעה יתבצע על פי הנוסחה הבאה :
)Si=0.45*(100-di1) + 0.45*(100-di2) + 0.1*(100-di3
כאשר:
 – Siציון מחיר משוקלל שיוענק למציע i
 – di1ההנחה באחוזים )במקרה של תוספת יוצב בערך אחוזים שלילי( שנתן מציע i
למחירים המובאים בפרק עבודות העיריה )מבנה  1במסמכי המכרז(.
 – di2ההנחה באחוזים )במקרה של תוספת יוצב בערך אחוזים שלילי( שנתן מציע i
למחירים המובאים בפרק עבודות התאגיד )מבנה  2במסמכי המכרז(.
 – di3ההנחה באחוזים )במקרה של תוספת יוצב בערך אחוזים שלילי( שנתן מציע i
למחירים המובאים בפרק עבודות שעתיות ותיאום )מבנה  3במסמכי המכרז(.

 9.6.4יובהר כי בהתאם לנוסחה לעיל ייבחרו הצעותיהם של עד ארבעה קבלנים אשר יקבלו את
ציוני המחיר המשוקלל הנמוכים ביותר.
 9.6.5אם המציע יציע "אפס" או לא ירשום כלום ,המשמעות תהא שהוא מציע לעבוד במחירים
הנקובים בכתב הכמויות ללא הנחה או תוספת.
 9.6.6על המציע למלא את אחוזי ההנחה/התוספת המוצעים על ידו בנספח ב' 1המעודכן אשר
מצורף למסמך הבהרות זה .המזמין יהא רשאי לתקן כל טעות סופר ו/או טעות אריתמטית.
מובהר כי אם המציע לא ימלא באם מדובר על "הנחה" או "תוספת" תחושב הצעת המחיר
כהנחה בלבד.

המזמין יקיים מפגש מציעים נוסף ביום  15.01.2018בשעה  12:00במשרדי התאגיד )רח' כורזין  1גבעתיים(.
מציעים אשר נטלו חלק במפגש הקודם – אינם מחויבים להתייצב למפגש הנוסף .מובהר כי השתתפות באחד מן
המפגשים הנה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה.
המועד האחרון להעברת בקשות ו/או שאלות יידחה ליום  24.01.2018עד השעה  14:00למייל:
 netta@mei-givatayim.co.ilתוך פרוט השאלות ,הסתירות ,השגיאות ,אי ההתאמות או הספקות שיימצאו
בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במכרז.
המועד להגשת ההצעות יידחה ליום  31.01.2018בין השעות  09:00ועד  .12:00יש לשלשל את ההצעות בצירוף
המסמכים הנלווים הנדרשים לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד.
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נספח ב'1
פרטי המציע ,הצעתו והצהרתו
א.

פרטי המציע
שם:

_________________;

כתובת

_________________;

שם איש קשר

_________________;

טלפון

_________________;

פקסימיליה
כתובת דואר אלקטרוני
מספר עוסק מורשה

_________________;
_________________;
_________________;

מספר החברה

_________________;

פרטי חשבון הבנק

_________________;

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:
דוגמת חתימה

ב.

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

הצעת המציע
בהתאם לאמור בסעיף  9לעיל ,ולכתב הכמויות ,הריני להודיעכם כי באם יוזמן אצלי ביצוע העבודות ,להלן
אחוז ההנחה/התוספת המוצע על ידי לכל אחד מן המבנים :
המבנה

אחוז ההנחה/תוספת

מבנה  - 1עבודות הפיתוח

 ______%הנחה/תוספת )יש למחוק את המיותר(*

מבנה  -2עבודות המים והביוב

 ______%הנחה/תוספת )יש למחוק את המיותר(*

מבנה  - 3עבודות שעתיות ותיאום

 ______%הנחה/תוספת )יש למחוק את המיותר(*

* במקרה של אי מחיקה/אי סימון – תיחשב ההצעה כהנחה בלבד.
ג .הצהרת המציע
אנו החתומים מטה ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים
בזה כדלקמן:

\c:\users\office\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fvuzz1p3הודעה על עדכון אמות מידה ותנאי סףdocx.
04/01/2018

-4.1

אנו מצהירים בזה ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ,ואנו
מוותרים מראש על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין
כאמור.

.2

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות ,בהתאם לתנאים המפורטים
במכרז ובחוזה ונספחיו.

.3
.4
.6

אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי עד לפקיעתה בהתאם לתנאי המכרז.
אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.

שם מלא של מורשה החתימה:

_________

חתימת מורשה החתימה____________ :

שם מלא של מורשה החתימה:

_________

חתימת מורשה החתימה____________ :

חתימה וחותמת של המציע :
_____________________

אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום
_________ ,הופיע/ה/ו לפני מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס'
___________ /המוכר/ת/ים לי אישית ,וחתם/מה/ו על ההצעה לעיל.
כן אני מאשר כי החותמים הנם מורשי חתימה של המציע וכי חתימתם מחייבת את המציע בהתאם להצעה זו
ולמסמכי המכרז.

_______________
שם עורך הדין

__________________________
כתובת

___________ _____________
מס' רישיון

חתימה
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