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מכרז פומבי מס' 0771720

מגוב מכאני  -עבודות הנדסה אזרחית והספקת והתקנת ציוד מכאני
וחשמלי  -פתרון ביוב לשכונת הר יונה ג'
כללי
א .מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע מגוב מכאני  -עבודות הנדסה
אזרחית והספקת והתקנת ציוד מכאני וחשמלי  -פתרון ביוב לשכונת הר יונה ג' ,כמפורט במסמכי המכרז ,הכל
בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן" :העבודה" או העבודות").
תקופת ביצוע העבודות הינה  287ימים קלנדריים מהמועד שייקבע בצו תחילת עבודות שיינתן ע"י החברה.
ב .תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו והמהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ג .העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט המיוחד המצורף כנספחים לחוזה
ההתקשרות ,והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
ד.

תשומת לב המציעים כי הקבלן הזוכה יידרש לטפל עבור ו/או מטעם התאגיד בכל הנוגע לבקשת היתר בנייה
וקבלתו לרבות כל פרוצדורה נדרשת בהתאם להוראות התאגיד ובכפוף להנחיות ולדרישות הרגולטור .למען הסר
ספק ,מובהר בזאת כי התאגיד הוא מגיש הבקשה והחתום המוסמך על הבקשה להיתר אך מלוא הטיפול בבקשה
יבוצע באחריות הקבלן הזוכה ועל חשבונו ולפיכך עליו לקחת בחשבון במסגרת הצעתו את הנדרש לצורך כך.

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז קבלנים ,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 – ,9191
בענף  077משאבות טורבינות ותחנות שאיבה בסיווג ב.2-
ב .קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,אשר ביצעו לפחות ( 3שלוש) עבודות הקמת תחנות שאיבה לביוב ו/או
מגובים מכאניים לביוב בין השנים  4192לבין ( 4199כולל) ,בהיקף כספי של  3מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) ,בחישוב
מצטבר.
ג.

מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ההצעה במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים הנדרשים במכרז ,הניסיון ,הערבות
הבנקאית והסיווג הקבלני ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

קבלת מסמכי המכרז
ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ,באתר רמדורנט בכתובת  ramdor.netהחל מיום  27.21.1720בשעה .27:77
בהזדהות עם כתובת המיילmeynoam.bid70@gmail.com :
סיסמאNn1234 :
ערבות
כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית ,של בנק ישראלי ,לטובת המשתתף
ולבקשתו ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז לטובת החברה ,בסך של ( ₪ 411,111מאתיים אלף .)₪
מפגש מציעים
לא יתקיים מפגש מציעים או סיור קבלנים.
הגשת ההצעה
כל מציע נדרש להגיש את הצעתו כנדרש בתנאי המכרז ובצירוף כל המסמכים הנדרשים לתיבת המכרזים האלקטרונית במערכת
רמדורנט לא יאוחר  1.72.1728בשעה ( 21:77להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").

2
ערבות בנקאית מקורית תוגש ,במסירה אישית בלבד ,ובמעטפה עליה יצוין שם המכרז בלבד למשרדי התאגיד.
יש להניח ידנית את הערבות הבנקאית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אינו עונה על דרישות המכרז.
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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מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

