מכרז פומבי  02/2017לאחזקת רשתות המים והביוב בעיר גבעתיים
תאגיד מי גבעתיים בע"מ (להלן" :המזמין") מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע תחזוקה שוטפת ,חידוש
צנרת ,אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי מים וביוב ברשת העירונית בגבעתיים והכל בהתאם לתנאי המכרז
וההסכם המצורף לו.
תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ממועד חתימת החברה על ההסכם ,ונתונה לחברה האופציה ,לפי
שיקול דעתה להאריך את תקופת החוזה בארבע תקופות נוספות ,שנה בכל פעם או חלק ממנה.
.1

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה מי אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

.2
.3

.1.1

בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,אשר ביצע כקבלן ראשי או כקבלן משנה עבודות
אחזקת רשת ביוב עירונית לתקופה של  24חודשים רצופים במהלך שלוש השנים שקדמו
למועד הגשת ההצעה ,וזאת במסגרת הסכם אחד עם רשות מקומית או תאגיד מים וביוב
המשרת  50,000תושבים לפחות לפי נתוני הלמ"ס.

.1.2

בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,אשר ביצע כקבלן ראשי או כקבלן משנה עבודות
אחזקת רשת ביוב עירונית לתקופה של  24חודשים רצופים במהלך שלוש השנים שקדמו
למועד הגשת ההצעה ,וזאת במסגרת הסכם אחד עם רשות מקומית או תאגיד מים וביוב
המשרת  50,000תושבים לפחות לפי נתוני הלמ"ס.

.1.3

מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף א' וב' ניתן יהא להציג הסכם אחד עם רשות מקומית
או תאגיד מים וביוב שכלל עבודות תחזוקהמשותפות של רשת מים עירונית ושל רשת
ביוב עירונית.

.1.4

בעל מחזור כספי הנובע מפרויקטי אחזקת רשתות מים ו/או ביוב עירוניות של  1מיליון
( ₪לפני מע"מ) לפחות בכל אחת מ  3השנים  2015 ,2014ו.2016-

.1.5

קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית,
תשכ"ט –  1969ותקנותיו) המורשה לענף  ,400קבוצה ב' ,סיווג כספי  1לפחות.

.1.6

צירף להצעתו ערבות בנקאית.

.1.7

בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.

.1.8

מציע ,ו/או מציע שבעל שליטה בו ,אשר הורשע ,או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר
כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי ,והכל ביחס לעבירות
של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות
הסביבה ,לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה ,אלא אם כן פנה בבקשה
מנומקת בכתב למזמין  7ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי
המקרה/ים ,ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז ,והמזמין אישר את בקשתו ,והכל בהתאם
להוראות שבתנאי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולקבלם במשרדי החברה בלא תשלום ,וכן ניתן להורדים מאתר
האינטרנט של החברה בכתובת www.mei-givatayim.co.il :החל מיום .11.09.2017
מפגש מציעים ייערך ביום  17.09.2017בשעה  12:00במשרדי החברה .השתתפות במפגש אינה חובה.
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.4

ניתן להעביר לחברה שאלות ו/או בקשות לכתובת מייל  Netta@mei-givatayim.co.ilעד ליום
 .24.09.2017תשובות יועלו לאתר האינטרט של החברה.

.5

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה 28.09.2017 -בשעה  .12:00את ההצעה לרבות הערבות ויתר
האישורים והמסמכים יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה באופן ידני לתיבת
המכרזים שבמשרדי החברה.

.5

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה.

.6

במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז
גובר על הוראות מודעה זו.
אילן בר -מנכ"ל החברה
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