מכרז מס' 05/2017

מכרז לאחזקת רשת מים וביוב
בנתיבות
 .1מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן" :החברה" ו/או "התאגיד") מזמין בזאת
הצעות מחיר לביצוע עבודות לאחזקת רשת מים וביוב בעיר נתיבות ,הכול על פי ההגדרות
המופיעות במפרטים הטכניים ובנספחים המצורפים למכרז זה.
 .2תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשלוש שנים ( 36חודשים) ,החל ממועד
החתימה על חוזה ההתקשרות .לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות
כל פעם לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת שש שנים בסה"כ ,והכל בהתאם
להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז
 3.1קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,400ב 1-לפחות.
 3.2קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,200ג 1-לפחות.
לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,על המציע להגיש במסגרת מסמכי המכרז
אישור מאת רשם הקבלנים ,המעיד על היותו רשום אצל רשם הקבלנים במועד הקובע
למכרז זה ,ואשר יכלול את ציון הקבוצה ,הקוד והסיווג בהם רשום המציע.
לחילופין
קבלנים העומדים בתנאי סף  3.1לעיל אשר התקשרו בהסכם בתוקף עם קבלן משנה
הרשום כקבלן על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט,1969-
בסיווג קבלני  ,200ג 1-לפחות ,לצורך ביצוע עבודות הפיתוח ככל שיהיו.
 3.3קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,כקבלן בביצוע עבודות לאחזקת רשת מים
וביוב ,עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב ,המשרתים לפחות  30,000תושבים,
בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו( 2016 -כולל) .לצורך עמידת המציע בתנאי זה יש
למלא את טופס  5למסמך א' ולצרף אסמכתאות מתאימות.
 3.4קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,כקבלן ראשי או בעלי הסכם עם קבלן משנה
בביצוע כל העבודות המפורטות להלן :עבודות אחזקה ,שטיפה ,ניקוי ,שאיבה וצילום
קווי ביוב ,עבור רשות מקומות ו/או תאגיד מים וביוב המשרת לפחות  30,000תושבים
בכל אחת מהשנים  ,2016 ,2015 ,2014בהיקף כספי של ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ)
בכל אחת מהשנים  .2016 ,2015 ,2014לצורך עמידת המציע בתנאי זה יש למלא את
טופס  5למסמך א'.
 3.5מציעים שבמועד הגשת ההצעות בבעלותם או ברשותם הציוד המפורט ,כמפורט
בעמודים  7-8במסמכי המכרז.
על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום מאומת ע"י עו"ד אשר מאמת כי במועד הגשת
ההצעות בבעלותם או ברשותם הציוד המפורט .ככל והמדובר בציוד אשר מושכר על
ידי המציע עליו לצרף הסכם שכירות להצעתו ,כאמור בנוסח טופס  7ב' למסמך א' .על
המציע לצרף אסמכתאות חתומות בחותמת "נאמן למקור" של עו"ד על מנת להוכיח
שבבעלותו ו/או ברשותו מצוי הציוד המפורט לעיל.
 3.6מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,כמפורט בסעיף  10במסמכי המכרז.
 3.7קבלנים אשר השתתפו במפגש המציעים ובסיור הקבלנים .לצורך הוכחת המציע
בתנאי זה יש לצרף הסכם חתום בתוקף עם קבלן משנה כאמור לביצוע עבודות
הנדסה בנאיות וכן להציג בהצעתו אישור על היותו קבלן רשום כמבוקש.
 .4כנס מציעים יתקיים ביום ,30.08.2017 ,בשעה  14:00במשרדי החברה ,רח' אבן עזרא ,35
באשקלון.
 .5ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום  ,30.08.2017במשרדי החברה ,ברח' אבן עזרא 35
באשקלון או באתר אינטרנט של התאגיד.www.mei-a.co.il :
 .6המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) ,הינו
ביום ה ,13.09.2017-עד השעה  .14:00את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר
או בפקס) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה .הצעה שלא תמצא
בתיבת המכרזים במועד זה ,לא תיבדק.
 .7המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין יהא רשאי
לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה.
 .8לקבלת פרטים נוספים ,ניתן לפנות למי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ,
טל'.08-6793000 :
* במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז בלבד.
בברכה,
שי חזוט ,מנכ"ל בפועל
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