מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 101/17ביצוע שדרוג מערכת חשמל ופיקוד ,כולל התקנת ממירי תדר
בתחנת שאיבה י"ד הבנים בפתח-תקווה
מפגש קבלנים יערך ביום ראשון  12.02.2017בשעה .11:00
מקום המפגש יהיה בתחנת השאיבה ברחוב י"ד הבנים פינת אידלמן בפ"ת.
מס' טלפון לפרטים בנוגע לסיור קבלנים  – 054-5605788 :גב' אנה סאס
תנאי סף:
.1

ערבות בנקאית למכרז בסך  17,000ש"ח.

.2

סיווג קבלני  -רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים ,במועד הגשת ההצעות ,בפנקס הקבלנים
על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  1969בקוד ( 160חשמלאות) קבוצה א'
סוג  1בהיקף כספי מתאים להצעתם .על המציע לצרף אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור לעיל
בתוקף למועד הגשת המכרז.

.3

נסיון קודם – רשאי להשתתף במכרז מציע אשר ביצע בפועל ,במהלך  3השנים האחרונות שקדמו
למועד הגשת המכרז ,עבודות ביצוע של התקנת לוחות חשמל חדשים עם בקרים מתוכנתים וממירי
תדר או שדרוג לוחות קיימים משולבים עם בקרים מתוכנתים וממירי תדר :
א.

לפחות  4עבודות בתחום החשמל במתקני המים ו/או הביוב ו/או הניקוז/תיעול (להלן:
"העבודות" ).

ב.

העבודות בוצעו במתקנים בעלי מנועים של  45קוו"ט לכל הפחות.

ג.

היקף כל אחת מהעבודות עומד על לפחות  80%מהיקף הצעת המציע במכרז זה ,בהרכב
עבודות דומה .לעניין היקף העבודות ,מובהר מראש ,כי במידה והמציע יציג עבודה הכלולה
בהסכם מסגרת רב שנתי ,הרי שהיא תחושב כעבודה נפרדת בפני עצמה ,לגבי כל שנה
קלנדרית.

ד.

"הרכב עבודות דומה" לענין תנאי סף זה משמעו :עבודות חשמל במפרט הנדסי דומה ותנאי
עבודה דומים לאלה הכלולים במכרז זה.

.4

מאחר וכל מתקני המים של מיתב הינם מתקנים ביטחוניים על כל המשתמע מכך ,על הקבלן המבצע
את העבודות בשטח והעובדים מטעמו להיות בעלי תעודת זהות ישראלית.

.5

השתתפות בסיור קבלנים  -חובה.

מידע כללי :


משך ההתקשרות 75 :ימים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה.



ניתן לעיין ולקבל 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  01.03.2017בשעה
 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

