מכרז מס' 02/2018

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות הקמת תחנת
שאיבה במתחם עיר ימים בעיר אשקלון
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע”מ (להלן“ :המזמין”) מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות
הקמת תחנת שאיבה במתחם עיר ימים בעיר אשקלון (להלן“ :העבודות”) ,כמפורט במסמכי המכרז
ובנספחים המצורפים אליו כדלקמן:
 .1סיור מציעים להכרת המכרז ותנאיו ולשם הכרת אתר העבודות ייערך ביום  20.02.2018בשעה
 .12:00סיור המציעים ייערך במשרדי המזמין ,ברח’ אבן עזרא  ,35אשקלון .ההשתתפות בסיור
המציעים הינה חובה ומהווה אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז .טלפון לפרטים נוספים:
.08-6793000
 .2את מסמכי המכרז ניתן לקבל לאחר השתתפות בכנס המציעים ,במשרדי התאגיד ,ברח’ אבן
עזרא  ,35אשקלון ,בין השעות  .15:00 - 09:00ניתן לעיין במסמכי המכרז ,במשרדי החברה או
באתר האינטרנט של התאגיד:
.www.mei-ashkelon.co.il
 .3רשאים להציע הצעות במכרז אך ורק מציעים ,אשר עומדים בעצמם בכל תנאי הסף
המפורטים להלן במצטבר:
א .המציע הינו תאגיד (חברה/שותפות) הרשום כדין בישראל.
ב .המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות ( 2שתי) עבודות הנדסה אזרחית ,אשר
בוצעו בתחנות שאיבה לביוב ו/או במכוני טיהור שפכים ובהיקף של לכל הפחות ₪8,000,000
(שמונה מיליון שקלים חדשים) (לפני מע”מ) לכל עבודה בנפרד ,אשר החלו ,בוצעו והסתיימו
במהלך התקופה שתחילתה ביום  01.01.2008וסיומה במועד הגשת ההצעות במכרז זה
והכל כמפורט במסמכי המכרז.
ג .המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע לפחות ( 2שתי) עבודות התקנת ציוד
אלקטרומכני ,אשר בוצעו בתחנות שאיבה לשפכים ו/או במכוני טיהור שפכים ובהיקף של
לכל הפחות ( ₪ 3,000,000שלושה מיליון שקלים חדשים) (לפני מע”מ) לכל עבודה בנפרד,
אשר החלו ,בוצעו והסתיימו במהלך התקופה שתחילתה ביום  01.01.2008וסיומה במועד
הגשת ההצעות במכרז זה  -והכל כמפורט במסמכי המכרז.
על אף האמור זה לעיל ,יהא המציע רשאי להציג קבלן משנה אחד מטעמו ,אשר יהיה
בעל ניסיון כמפורט בסעיף זה לעיל ואשר יועסק מטעם ועל ידי המציע בביצוע עבודות
התקנת הציוד האלקטרומכני במסגרת העבודות נשוא מכרז זה “מטעם המציע” (להלן:
“קבלן המשנה לעבודות האלקטרומכניות”) – כמפורט במסמכי המכרז.
להסרת ספק ,המציע הזוכה יהיה אחראי בעצמו באופן ישיר על ביצוע כל “העבודות”
בכללותן ובשלמותן ,וזאת מבלי לגרוע מחובתו של קבלן המשנה לעבודות האלקטרומכניות
למלא אחר כל הוראות המזמין ו/או מי מטעמו ,והכל בהתאם ליתר הוראות מכרז זה על
נספחיו.
ד .המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים לביצוע עבודות בסיווג ובהיקף המתאימים
לעבודות נשוא מכרז זה ,נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ,על פי הוראות חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ”ט  1969 -ובמידה שהוראות החוק מתייחסות
לעבודות נשוא מכרז זה או דלהלן:
סיווג כספי ג’ 4
 .1ענף ראשי (בנייה) 100
סיווג כספי ב’ 2
 .2ענף ראשי (ביוב ניקוז ומים) 400
סיווג כספי ב’ 2
 .3ענף ראשי (משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה) 500
מובהר כי על המציע להיות בעל כל הסיווגים הנ”ל במצטבר במועד הגשת ההצעות למכרז.
חרף האמור בסעיף זה לעיל ,יהא המציע רשאי להציג את קבלן המשנה לביצוע עבודות
אלקטרומכניות ,אשר הוצג מטעמו כאמור לעיל ,ואשר יהא בעל סיווג כספי ב’ 2לפחות בענף
( 500משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה) “מטעם המציע”.
כלומר ,סיווגו הקבלני של קבלן המשנה לעבודות האלקטרומכניות כאמור ייחשב כסיווגו של
המציע עצמו וזאת לצורך עמידה בתנאי סעיף זה לעיל.
ה .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של  ₪ 1,000,000בהתאם לנוסח המפורט במכרז.
ו .המציע הינו “עוסק מורשה” ומנהל ספרי חשבונות כחוק.
ז .המציע עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל”ו .1976 -
ח .המציע אינו פועל תחת צו כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות
במסגרת צווים זמניים כאמור לעיל.
 .4על המציע יהיה לצרף למסמכי ההצעה ,מסמכים המעידים על קיום כל תנאי הסף ,כאמור
בסעיף  3לעיל וכמפורט בהרחבה במסגרת מסמכי המכרז ,וכן לצרף מסמכים נוספים כקבוע
במסמכי המכרז.
 .5המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
 .6המציע הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצורף למסמכי המכרז עם מי אשקלון תאגיד
המים והביוב האזורי בע”מ ,הכל בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז.
 .7את ההצעות יש להגיש על גבי טופסי ההזמנה לקבלת הצעות ועל פי ההוראות המפורטות
שבמסגרת מסמכי המכרז ,במעטפה חתומה ,עליה יצוין ,באופן בולט“ :מכרז מספר ”02/2018
וזאת ללא כל ציון פרט אחר ,במסירה אישית במשרדי מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי
בע”מ ,ברח’ אבן עזרא  ,35אשקלון ,עד ליום  20.03.2018בשעה  .12:00הצעות שתגענה לאחר
המועד הנ”ל לא תתקבלנה ולא תידונה .אין לשלוח הצעות בדואר.
 .8בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
בברכה,
שי חזוט ,מנכ"ל בפועל
מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ
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