מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 100/16מתן שירותי תכנון הסדרי תנועה זמניים לעבודות מים וביוב
תנאי סף:
א .על המציע להיות בעל וותק של  5שנים לכל הפחות במתן שירותי תכנון ויעוץ הנדסי בתחום הסדרי
תנועה זמניים לעבודות מים וביוב ,עם דגש על נסיון מוכח בעבודות בערים גדולות ובתוך שטח
בנוי.
ב .על המועמד מטעם המציע להיות לכל הפחות בעל תואר ראשון בתחום ההנדסה .על המציע לצרף
להצעתו תעודת מהנדס אזרחי של המועמד מטעמו ותעודת הסמכה לבטיחות תנועה ולהסדרי
תנועה זמניים.
ג .על המציע לצרף להצעתו אישור מפקיד מורשה ,מרואה חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו,
המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ;1976 -
ד .על המועמד מטעם המציע לצרף להצעתו אישור תקף על רישום בפנקס המהנדסים בישראל.
ה .על המציע לצרף קורות חיים ופרופיל מקצועי של המועמד/ים מטעמו לביצוע העבודה נשוא המכרז
שבנדון ,ובהם פירוט אודות פרויקטים בהם עסק המועמד מאז שנת ( 2010או קודם לכן).
ו .על המציע לרכוש על שמו את מסמכי המכרז.
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א .מסמכים המעידים שלמציע יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והביטוחים הנדרשים עפ"י דין ו/או
ההסכם לספק את השירות נשוא ההצעה.
ב .צילום אישור מעודכן מתעודת עוסק מורשה.
ג .אישור מעודכן על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
.1976
ד .אישור מעודכן על ניכוי מס במקור.
ה .עותק של מסמכי המכרז חתום על-ידי החברה.
ו 3 .המלצות ,בנוסח המצ"ב כנספח א' .כל אחת מ 3-ההמלצות תהיה מרשות מוניציפלית/תאגיד
מים וביוב אחר/ת לו/לה נתן המציע שירותי תכנון וייעוץ הנדסי לעבודות הסדרי תנועה זמניים ב –
 5השנים האחרונות בחתימת מהנדס הרשות המוניציפלית/תאגיד המים והביוב.
ז .פירוט גופים וחברות עבורם בוצעה על-ידי המציע אספקת שירותי תכנון הסדרי תנועה זמניים
לעבודות תשתית מים וביוב/ייעוץ הנדסי (לפי הטבלה המצורפת בנספח ב.)1-
ח .רשימת פרוייקטים של תשתיות מים וביוב ,במסגרתם נתן המציע שירותי תכנון הסדרי תנועה
זמניים לעבודות תשתית מים וביוב/ייעוץ הנדסי בחמש השנים האחרונות ,כמפורט בנספח ב.2-
ט .תצהיר והתחייבות המציע לעמידה בתנאי המכרז ,בנוסח המצ"ב כנספח ד'.

מידע כללי :


עלות רכישת מכרז –  ,₪ 300אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.



ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום .יש לתאם מראש בטלפון – .03-9395553/593



משך ההתקשרות 12 :חודשים  4 +אופציות בנות  12חודשים כל אחת או חלק מהן.



את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברח' העלייה השנייה  ,5פינת רח' הס ,פ"ת ,בימים א' –
ה' בין השעות ( 9:00 – 16:00לא כולל חגים וחול המועד) .יש לתאם מראש בטלפון 03-9395553/593
(יעל שאוס אפרת/שלומית אבידן).



את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום רביעי 24.02.2016
בשעה  13:00במעטפה סגורה.

 מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר.
מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל.
עו"ד ירון מזרחי
מנכ"ל
מיתב – זורמים ומתחדשים בשבילך כל הזמן

