מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 106/16ביצוע שיקום קידוח  ,16רח' קפלן פתח תקווה
מפגש קבלנים ייערך ביום חמישי  10.11.2016בשעה .11:30
נקודת מפגש  :רחוב קפלן  ,42פתח-תקווה.
מס' טלפון לפרטים בנוגע לסיור קבלנים  – 054-5605788 :גב' אנה סאס.
תנאי סף:
.1

ערבות בנקאית למכרז בסך . ₪ 50,000

.2

סיווג קבלני  -רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים ,במועד הגשת ההצעות ,בפנקס
הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  1969בקבוצת
סיווג א' ענף  – 120כלונסאות וקידוחים סוג  1ומעלה בהיקף כספי מתאים להצעתם .על
המציע לצרף אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור לעיל בתוקף למועד הגשת המכרז.

.3

ניסיון קודם – רשאי להשתתף במכרז מציע אשר ביצע בפועל ,במהלך  5השנים האחרונות
שקדמו למועד הגשת המכרז ,לפחות  4עבודות לשיקום בארות בעומק  400מטר ומעלה
בהרכב עבודות דו מה למפורט במפרט הטכני המצורף למכרז זה .היקף כל אחת מהעבודות
שיצויינו על-ידי המציע יעמוד על לפחות  60%מהיקף הצעת המציע במכרז זה ,בהרכב
עבודות דומה.

.4

מובהר בזאת ,מאחר וכל מתקני המים של מיתב הינם מתקנים ביטחוניים על כל המשתמע
מכך ,מתחייב הזוכה והקבלן המבצע את העבודות בשטח ,לרבות העובדים מטעמו ,להיות -
כולם  -בעלי תעודת זהות ישראלית (כחולה).

.5

צוות העובדים של המציע יכלול  3עובדים לכל הפחות אשר אחד מהם הינו מנהל עבודה
מוסמך וממונה בטיחות .לצורך האמור ,על המציע לציין בהצעתו את שם מנהל העבודה
ושם ממונה הבטיחות ולצרף תעודות הסמכה בתוקף.

.6

השתתפות בסיור קבלנים באתר  -חובה.

מידע כללי :
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום .יש לתאם מראש בטלפון – .03-9395553/593
 משך ההתקשרות 40 :ימי עבודה מיום מתן צו התחלת עבודה.
 מי שישתתף בסיור הקבלנים יהא זכאי לקבל עותק ממסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בתיאום
טלפוני מראש (יעל/שלומית  .)03-9395553/593מסמכי המכרז יתקבלו כנגד מסירת פרטי
התקשרות אשר ישמשו את רע"ן המכרזים ,בין השאר ,לצורך משלוח מכתבי הבהרה ,ככל
ויהיו כאלו.
 את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום רביעי
 30.11.2016בשעה  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

