מכרז פומבי מס' 06/2015
מכרז לאספקה ,התקנה והחלפת מדי מים לקריאה מרחוק
 .1כללי
 .1.1מי רקת (להלן " :החברה") מזמינה בזה הצעות לאספקה ,התקנת והחלפת מדי מים
לקריאה מרחוק בישובי התאגיד וזאת ,בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.
		
 .1.2תקופת ההתקשרות היא ל  12חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  4שנים נוספות ,עד 12
		
חודשים נוספים בכל תקופת הארכה.
		
 .1.3תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב
על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
		
 .2תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל ,העומדים במועד הגשת
ההצעות למכרז ,בתנאים המצטברים שלהלן:
 .2.1א .קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים (בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות
			 הנדסה בנאים תשכ"ט  "1969ותקנותיו) ,המורשים לענף מים  400ב 1-לפחות.
או
ב .קבלן משנה מטעמו של המציע הינו בעל הסיווג הקבלני האמור בסעיף 2.1א
		
			 והמציע צירף להצעתו כתב התחייבות של קבלן המשנה לבצע את העבודות נשוא
			 המכרז הרלוונטיות בנוסח המצורף כטופס .7
 .2.2מציע שלו הכנסות בשנים  2013ו 2014-בסכום של  2מלש"ח לפחות ,לא כולל מע"מ,
לכל שנה בנפרד.
		
 .2.3מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והשתתף בסיור הקבלנים ובמפגש המציעים.
 .2.4מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .2.5המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח כקבלן ראשי ,בביצוע עבודות אספקה ,התקנה,
והחלפת מדי מים ,של לפחות  5שנים עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב
		
המונה  20,000מדי מים לפחות.
		
 .2.6א .המציע הינו בעל רשיון תקף לניהול והפעלה של בית מלאכה למדי מים מטעם
			 הרשות הממשלתית למים ולביוב ,בהתאם לתקנות מדידת המים (מדי מים)
			 התשמ"ח )1988( -למדי מים ,מקוטר" 1/2עד קוטר "( 12כולל).
או
ב .קבלן משנה מטעמו של המציע הינו בעל רישיון כאמור בסעיף  2.6א והמציע צירף
		
			 להצעתו כתב התחייבות של קבלן המשנה בנוסח המצורף כטופס .8
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים
הנדרשים במכרז ,כולל ,בין השאר ,הערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז
בלבד ,למעט אם צויין אחרת ,ובמפורש ,במסמכי המכרז.
 .3רכישת מסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום
של  ₪ 5,000בתוספת מע"מ ,אשר לא יוחזרו .מסירת מסמכי המכרז תתבצע כנגד תשלום
כאמור .אי הגשת הצעה למכרז מסיבה כל שהיא ,לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה
ו/או ביטולו של המכרז על ידי החברה ,ו/או אי זכייה במכרז ,לא יהוו עילה להחזרת תשלום
זה .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,קודם לרכישתם.
 .4מפגש מציעים
מפגש מציעים יתקיים ,במשרדי החברה ,ברח' אוהל יעקב  16בטבריה ,ביום 20.12.2015
בשעה .15:00
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי השתתפות במפגש המציעים/קבלנים הינה חובה
ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.
 .5הגשת ההצעה
מועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד  ,03.01.2016בשעה .12:00
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור במסמכי המכרז
בכבוד רב,
שאול דוד– מנכ"ל
מי רקת טבריה בע"מ

