מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 102/16מכרז לביצוע
אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של מיתב
מפגש קבלנים ייערך ביום ראשון  19.06.2016בשעה .12:00
נקודת מפגש  :במשרדי מיתב  -רחוב העליה השניה ( 5קומה  ,)4בפתח-תקווה.
 מס' טלפון לפרטים בנוגע לסיור קבלנים  – 054-5605811 :מר לאוניד צ'פליק.
 השתתפות בסיור קבלנים – לא חובה.
תנאי סף:
 1.1רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים ,במועד הגשת ההצעות ,בפנקס הקבלנים על פי
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  1969בקוד  400ב( 2-להלן " :חוק
רישום קבלנים")  .המציע יצרף אישור בר-תוקף כאמור בדבר היותו קבלן רשום.
 1.2על המציע לצרף מסמכים המעידים על כך שהקבלן ביצע בשלוש השנים האחרונות לפחות
 3עבודות בתחום אחזקת שבר שנתית .לחילופין 3 ,עבודות ,מתוכן הן עבודות בתחום
אחזקת שבר שנתית (ת יקונים ,החלפות צנרת ואביזרי ביוב וכדומה) והן עבודות בתחום
הנחת קווי ביוב עבור תאגיד/י מים וביוב עירוני/אזורי הפועל/ים בשטח של רשות
מוניציפאלית בעלת אוכלוסייה של כ 50,000-נפש ו/או עבור רשות מוניציפאלית בעלת
אוכלוסיה של כ 50,000-נפש ,ובהיקף עבודה שנתי שלא יפחת מ – ₪ 500,000 -יש למלא
את נספח א' ,ולצרף אסמכתאות לכל עבודה המצויינת בנספח זה .למען הסר ספק ,מציע
אשר ביצע רק הנחת קווי ביוב ללא נסיון בתחום אחזקת שבר – אינו עומד בתנאי סף זה.
 1.3על המציע לצרף ערבות בנקאית למכרז בשווי .₪ 270,000
 1.4על המציע לצרף תעודת  ISO 9001בתוקף על שם המציע על קיום מערכת ניהול איכות
בתחום נשוא המכרז.
 1.5על המציע לרכוש ממיתב את מסמכי המכרז על שמו.
 1.6אישור עו"ד או רו"ח ומסמכים המפורטים בדוגמת נוסח נספח ב' ,בדבר רישום התאגיד
כדין ,זהות בעלי המניות ושעור אחזקתם בתאגיד ,שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב
את התאגיד בחתימתם.
 1.7אישור עו"ד או רו"ח של המשתתף ,לפיו המשתתף שחתם על מסמכי ההצעה מוסמך מטעם
המציע לחתום על מסמכי ההצעה נשוא מכרז זה – כדוגמת הנוסח המפורט בנספח ג'.

 1.8מכתבי המלצות מהלקוחות המוצגים על-ידי המציע במענה לסעיף .1.2
 1.9רשימה של כמות הצוותים שהקבלן יכול להעמיד לרשות מיתב בו זמנית .על הקבלן לציין
מפורשות את מספר הצוותים שהוא יוכל להעמיד בכל אחת מהרשויות בהן פועלת מיתב.
 1.10אי שור רו"ח על היקף מחזור שנתי בכל אחת משלוש השנים האחרונות.
 1.11פירוט הכשרתם המקצועית ונסיונם של עובדי הקבלן שיועסקו על ידו בביצוע העבודות
בכלל ,ושל ממונה הבטיחות ומנהל העבודה בפרט .יש לצרף המלצות מתאימות.
 1.12המציע יצרף אישור הסמכה של עובד/ים אחראי/ם להסדרת בטיחות תנועה באתרי סלילה
אשר עבר/ו קורס מאושר ע"י משרד העבודה או ע"י משרד התעשייה.
 1.13המציע יצרף רשיונות של שני מחפרונים אופניים מסוג גי.סי.בי .דגם  3או ש"ע המעידים
כי המציע הינו הבעלים של מחפרונים ששנת ייצורם היא  2010לכל הפחות ,או לחילופין -
העתק הסכם ליסינג של המציע לגבי מחפרונים ששנת הייצור שלהם היא  2010לכל הפחות.
על הסכם הליסינג להיות בתוקף ל 12-חודשים לכל הפחות ממועד פרסום המכרז.
 1.14המציע יפרט את מנגנוני הבקרה ,נהלי העבודה של הפונקציות הארגוניות השונות
המשתתפות בתהליך.
מידע כללי :
 עלות רכישת מכרז –  ,₪ 1,000אשר 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
( 03-9395553/593יעל שאוס אפרת/שלומית אבידן).
 את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום ראשון
 10.07.2016בשעה  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

