מי רקת טבריה בע"מ
מכרז 07/2018
לביצוע קווי ביוב ברחובות השלום ,האבות וחייא ובניו בטבריה
תנאי המכרז והוראות למשתתפים
1.1

מי רקת טבריה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לעבודות קווי ביוב ברחובות
השלום ,האבות וחייא ובניו בטבריה ,בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.

1.2

משך ביצוע העבודות הוא  120ימים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.

1.3

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז ,המפרט הטכני וחוזה ההתקשרות
על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תנאי סף להשתתפות במכרז
 .2רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
א .קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט  ,1969 -בסיווג קבלני  ,400ב 2-לפחות.
ב .קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,200ג 1-לפחות.
לחילופין
קבלנים אשר התקשרו בהסכם 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.
ג .קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,ב 5 -השנים האחרונות ( 2016 ,2015 ,2014 ,2013ו-
 ,)2017בביצוע לפחות שלוש עבודות דומות לעבודות מים וביוב נשוא מכרז זה ,בהיקף כספי דומה.
ד .מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ה .מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.
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 אלא אם כן צוין
במפורש אחרת.
מסמכי המכרז
 .3משתתף אשר השתתף במפגש המציעים רשאי לקבל ,לאחר מפגש המציעים ,את מסמכי המכרז
במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק  100טבריה (טלפון ,)04-6653100 :בשעות העבודה
הרגילות.
ערבות
 .4המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של  ,₪ 100,000בנוסח הנדרש
במסמכי המכרז ,לטובת החברה ,להבטחת קיום תנאי המכרז ,ההצעה ,חתימה על החוזה וקיום
הוראותיו.
מפגש מציעים
 .5מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום  26.06.2018בשעה  .12:00נקודת המפגש :משרדי הנהלת
החברה.
ההשתתפות במפגש המציעים ובסיור הקבלנים הינה חובה.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  08.07.2018בשעה .12:00
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק
 100טבריה
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.
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