מכרז מס'  3/2017לביצוע עבודות לשיקום מתקני מים וביוב ולשיקום בריכת מים  1,000מ"ק בגני תקווה

הזמנה להציע הצעות
תאגיד מי תקווה בע"מ (להלן" :החברה") ,מזמין בזאת הצעות לביצוע העבודות כמפורט במסמכי
המכרז שבנדון ובאופן המפורט בו (להלן" :העבודות").
כתנאי להתקשרות עם החברה ,המציע הזוכה ידרש להראות כי הוא עומד בכל הרישיונות
והאישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז לביצוע העבודות.
תנאי סף )1( :עוסק מורשה לצורך מע"מ ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס
במקור מטעם פקיד השומה )2( .המשתתף בעל רישיון קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מאת
רשם הקבלנים ,בסיווג ב' ( 500ענף ראשי משאבות ,טורבינות ותחנות שאיבה) ,סוג  ,2בתוקף)3( .
המשתתף או קבלן משנה מטעמו שיועסק בביצוע העבודות ויאושר על ידי התאגיד ,בעל רישיון
קבלן לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מאת רשם הקבלנים ,בסיווג ג' ( 100ענף ראשי בניה) או
בסיווג קבלני ג' ( 193בריכות מים) ,בתוקף .המשתתף או קבלן משנה מטעמו שיועסק בביצוע
העבודות ויאושר על ידי התאגיד בביצוע עבודות חשמל ,יהיה בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל
בעל סיווג א' ( 160חשמלאות) ואשר ברשותו צוות אנשי מקצוע מיומנים בתחום הנדרש )4( .בעל
ידע וניסיון מוכח כקבלן בביצוע עבודות הקמה ו/או שיקום תחנות לשאיבה למים ו/או לביוב,
אשר ביצע לפחות עבודה אחת כאמור עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים ,בשלוש השנים
האחרונות ,בהיקף כספי שלא יפחת מסך של ( ₪ 1,500,000לפני מע"מ) )5( .בעל ידע וניסיון מוכח
כקבלן בביצוע עבודות הקמה ו/או שיקום בריכות מים בנפח  1,000מ"ק לפחות ,אשר ביצע לפחות
עבודה אחת כאמור עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים ,בשלוש השנים האחרונות )6( .בעל
רישיון עסק ,ככל שעסקו מחייב רישיון כאמור )7( .מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות
במכרז כמפורט במסמכי המכרז.
לא ניתן להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף .בכל מקרה בו האישורים/התעודות
המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל ,נדרש ,כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן
במשך כל תקופת החוזה.
יש לצרף להצעה את המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,ברחוב הנגב  11גני תקווה ,בימים א-ה בין השעות
 ,9:00-15:00בתמורה לסך של  ₪ 1,000בתוספת מע"מ ,שלא יוחזרו.
להלן פרוט מועדי המכרז:
סיור מציעים (השתתפות חובה)
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בפקס03-5089990 :
בדואר אלקטרוניinfo@mei-tikva.co.il :
מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים

תאריך 7.9.17 :שעה10:00 :
תאריך 14.9.17 :שעה12:00 :
תאריך 28.9.17 :שעה12:00 :

הצעות מפורטות על כל נספחיהן ,כשהן חתומות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי
המכרז ,יש להגיש במעטפה סגורה ועליה לציין" :מי תקווה – מכרז מס’  "03/2017ולהניח ידנית
בתיבת המכרזים של החברה ,ברח' הנגב  11בגני תקווה בנוכחות נציג החברה ,וזאת לא יאוחר
מהמועד האחרון להגשת ההצעות כקבוע לעיל .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
מי תקווה בע"מ

