מכרז פומבי מס'  03/2015לתכנון ,אספקה ,התקנה והרצה של מערכות  UVבבארות ב' ,ג' ו-ד'
בגבעתיים ולמתן שירותי תחזוקה (אופציונאליים) למערכות הUV-
תאגיד מי גבעתיים בע"מ (להלן" :המזמין") מבקש בזאת לקבל הצעות לתכנון ,אספקה ,הקמה והרצה של
מערכות  UVבבארות ב' ,ג' ו-ד' בגבעתיים ולמתן שירותי תחזוקה (אופציונאליים) למערכות ה UV-והכל
בהתאם לתנאי המכרז וההסכם המצורף לו.
תקופת תכנון והקמת המערכת בכל שלושת הבארות ביחד הנה למן המועד הנקוב בצו התחלת העבודות,
ועד ל 083ימים קלנדריים .המציע הזוכה יהא רשאי להתקין את המערכת בכל הבארות יחדיו או באופן
טורי (התקנה בבאר אחת ולאחר הסיום התקנה בבאר הבאה בתור) ,ובלבד שסך תקופת ההתקנה וההרצה
של המערכת בכל שלושת הבארות לא תעלה על  083ימים קלנדריים.
באם יבחר המזמין לממש את זכותו לקבלת שירותי תחזוקה של המערכת מאת המציע הזוכה ,תעמוד
תקופת התחזוקה על  0/חודשים ,והמזמין יהא רשאי להאריכה לתקופה מקסימאלית של חמש ( )5שנים,
שנה בכל פעם.
.0

תנאי סף
רשאי להגיש הצעה מי אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
.0.0

המציע תכנן ,סיפק ,הקים ,והשלים ביצוע של לפחות מערכת אחת ( UV )0לחיטוי מים,
וזאת במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת הצעות עבור גופים ציבוריים ו/או
תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ו/או גופים תעשייתיים/מסחריים.
משמעות המונח "תכנן ,הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט ,סיפק
את הציוד והקים את המערכת בעצמו ,וכי נכון למועד להגשת הצעות המערכת סיימה
תקופת הרצה והתקבלה על ידי מזמין המערכת.

.0./

המציע הנו יצרן מערכת ה UV-המוצעת במסגרת המכרז או לחילופין הנו ספק מורשה
של יצרן מערכת ה.UV-

.0.4

יצרן המערכת ה( UV-בין אם מדובר במציע או בין אם לאו) סיפק ,בארץ או בעולם03 ,
מערכות ( UVמושא הצעת המציע) למתקני מים (מי שתייה) לפחות במהלך חמש השנים
שקדמו למועד להגשת ההצעות ,כאשר חמש מתוכן הנן לספיקה מינימאלית של 033
מק"ש.

.0.3

המציע הנו בעל מערך שירות והתקנה הפועל  /3//למערכות  UVהמוצעות במסגרת
הצעתו ,ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים מיומן לטיפול בתקלות.

.0.5

המציע ,או קבלן המשנה המוצע מטעמו ,הנו קבלן רשום בענף  333ובסיווג כספי ב'0
לפחות.

.0.1

המציע ,או קבלן המשנה המוצע מטעמו ,הנו קבלו רשום בענף  013ובסיווג כספי של א'0
לפחות.

 .0./המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .0.8צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
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-/-

./

ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום וכן ניתן לרכוש את המסמכים במשרדי החברה
שברח' כורזין  ,0גבעתיים (בית מולדבסקי – קומה  ,)5תמורת סך של  ₪ 0,333שלא יוחזרו
בכל מקרה ,והכול החל מיום  08.0/./305תוך תיאום מראש בטל' .34-5/0385/

.4

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ה 01.30./301 -בשעה  .0/:33את ההצעה לרבות הערבות ויתר
האישורים יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה באופן ידני לתיבת המכרזים שבמשרדי
החברה.

.3

מפגש קבלנים ייערך ביום  //.0/./305בשעה  03:33במשרדי החברה .השתתפות בסיור הנה חובה.

.5

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

.1

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

\Y:\Documents\My Documentsמכרז למערכות חיטוי  UVבבארות התאגיד\פרסום בעיתון\מודעה סופית לפרסום4433///.doc

