מכרז  01/2018לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים
תאגיד המים והביוב מי גבעתיים בע״מ )להלן :׳׳התאגיד"( מזמין בזאת הצעות לפיתוח ושדרוג
תשתיות מים וביוב ברחבי העיר גבעתיים )להלן" :העבודות"( ,והכל כמפורט במסמכי המכרז
ובהסכם.
במסגרת מכרז מסגרת זה ייבחרו הצעותיהם של עד ארבעה ) (4קבלני מסגרת בהתאם לאמות
המידה הקבועות במסמכי המכרז .העבודות הספציפיות תימסרנה לביצוע קבלני המסגרת בהתאם
להוראות המכרז.
תקופת ההתקשרות של התאגיד עם קבלני המסגרת תהא למן המועד שינקב בצו התחלת העבודות
ולתקופה של  12חודשים .התאגיד יהא רשאי להאריך הסכם זה לתקופות נוספות בנות שנה כל
אחת ,ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם כולו לא תעלה על  8שנים ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.
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תנאי סף
רשאי להגיש הצעה מי אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
 .1.1המציע הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות )סווג קבלנים רשומים( ,התשמ״ח –  1988בענף  400בסיווג כספי ב'2
לפחות.
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 .1.2המציע הנו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות שלוש עבודות הנחת תשתיות מים ו/או
ביוב כאשר שתי עבודות לפחות כללו הנחת צנרת מים וגם הנחת צנרת ביוב ,ואשר ביצוען
הסתיים משנת  2013ואילך ,והיקף כל אחת משלוש העבודות לא יפחת מ 2-מיליון ש"ח
)לפני מע"מ(.
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 .1.3למציע מחזור שנתי בהיקף שלא יפחת מ 10-מיליון ש׳׳ח בכל אחת משלוש השנים שקדמו
למועד הגשת הצעתו –  2016 ,2015ו.2017-
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 .1.4המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
9B

 .1.5המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
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 .1.6מציע ,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 וכן בעבירות שנושאן פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים ,אי דיווח לרשויות המס,
אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה ,אלא אם כן
פנה בבקשה מנומקת בכתב למזמין  14ימים לפחות לפני המועד להגשת ההצעות תוך
פירוט כל פרטי המקרה/ים ,ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז ,והמזמין אישר את בקשתו.
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ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה ,וכן במשרדי החברה ללא תשלום .מציע
אשר יהא מעוניין להגיש הצעה ולהשתתף במכרז יידרש לרכוש את מסמכי המכרז בעלות של 1,000
) ₪בתוספת מע"מ( ,וזאת החל מיום .6.8.18
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ניתן להעביר לחברה שאלות ו/או בקשות לכתובת מייל  ronit@mei-givatayim.co.ilעד ליום 22.8.18
בשעה  .14:00תשובות יועלו לאתר האינטרנט של החברה.
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המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום  3.9.18בין השעות  9:00ועד השעה  .12:00את ההצעה
לרבות הערבות ויתר האישורים והמסמכים יש לשים במעטפה סגורה המיועדת לכך ולהגישה באופן
ידני לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
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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.
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אילן בר -מנכ"ל החברה
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