מכרז פומבי מס'  20/0241להקמת חדר גנראטור ,אספקה והתקנה של דיזל גנראטור ומיכל
דלק תת קרקעי בסמוך לבאר מים ג' שבעיר גבעתיים
חברת מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת לקבל הצעות להקמת חדר גנראטור ,אספקה
והתקנה של דיזל גנראטור ומיכל דלק תת קרקעי בסמוך לבאר מים ג' שבעיר גבעתיים (להלן" :העבודות") ,והכל על פי
הדרישות המופיעות במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז ,ובהתאם לאמור בחוזה המצורף למסמכי המכרז על נספחיו.
תקופת ההתקשרות עם הקבלן לביצוע העבודות תחל מהמועד הנקוב בצו התחלת העבודות ,ולתקופה של עד 12
חודשים .לחברה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות ב 6-חודשים נוספים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
א .תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 .1.1המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית ,התשכ"ט –
 1161ותקנותיו) המורשה לענף  111בסיווג כספי ג' 1-לפחות.
 .1.2המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח ,כקבלן ראשי ,בהקמה של לפחות מבנה ציבורי אחד בהיקף של מיליון ₪
לפחות (נומינאלי) ,ואשר הקמתו הסתיימה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.
 .1.1המציע ,או קבלן משנה מטעמו ,הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאית ,התשכ"ט –  1161ותקנותיו) המורשה לענף  161בסיווג כספי א'–  1לפחות ,והוא בעל ניסיון קודם
ומוכח ,כקבלן ראשי ,בביצוע של לפחות  1פרויקטים של עבודות חשמל הכוללים שילוב במערכות בקרה
קיימות של תשתיות זורמות ,ואשר ביצועם הסתיים במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות.
 .1.1המציע ,או קבלן משנה מטעמו ,הינו ספק מערכת גנראטורים וקבלן מערכות דלק ,והוא בעל ניסיון באספקה
של לפחות  1מערכות גנרטור כולל מערכת סולר שסופקו במהלך השנתיים שקדמו למועד להגשת
ההצעות.
 .1.1המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .1.6המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ב .ניתן לעיין במשרדי החברה במסמכי המכרז בלא תשלום ,וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים ,תמורת סך של ₪ 1,111
כולל מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה ,והכל החל מיום  11.8.11ובתיאום מראש עם גב' אדוה שחר בטל' .11-1511815
ג .מפגש מציעים להבהרות יתקיים ביום ראשון  21.8.11 ,בשעה  12:11במשרדי החברה ,בכתובת :רח' כורזין 1
גבעתיים ,בית מולדבסקי (קומה  .)1ההשתתפות במפגש הנה חובה.
ד .המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים במשרדי התאגיד ,באופן ידני בלבד ,הינו ה 8.1.11-בשעה .11:11
ה .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.
ו .במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות
מודעה זו.
אילן בר – מנכ"ל מי גבעתיים בע"מ

