מפרסמת בזאת הודעה מעודכנת בנוגע

למכרז מספר  – 100/19ביצוע שטיפות ברשתות ציבוריות בקטרים גדולים במיתב
לאור פניות קבלנים ובמטרה להרחיב את מעגל המציעים שיוכלו להשתתף במכרז ,הוחלט לעדכן את תנאי הסף
של המכרז כדלהלן:
תנאי סף:
.1

רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים ,במועד הגשת ההצעות ,בפנקס הקבלנים על פי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  1969בקוד  260ב .1-המציע יצרף אישור כאמור
בדבר היותו קבלן רשום לכל הפחות בסיווג הנדרש לעיל.

.2

על המציע לצרף רישיון עסק בר-תוקף על שם המציע ,הנדרש בתחום תשתיות רטובות.

.3

על המציע לצרף מסמכים המעידים על כך ששימש בלפחות עבודה אחת כקבלן ראשי במהלך שלוש
שנים רצופות ( 36חודשים רצופים) לפחות מתוך החמש שנים האחרונות שקדמו להגשת המכרז עם
תאגיד מים ו/או רשות מקומית ,במועדים טרם הקמת תאגיד באותה הרשות ,ואשר משרת לפחות
 120,0000תושבים בהתאם לנתוני הלמ"ס  2017בהסכם מסגרת שנתי מתמשך לביצוע עבודות
שטיפה וצילום במערכות ביוב  /תיעול.
יובהר כי יש לעמוד בתנאים דלעיל במצטבר אצל אותו תאגיד ו/או רשות מקומית טרם הקמת תאגיד
באותה הרשות .

.4

על המציע להיות בעלים במהלך  12החודשים האחרונים טרם הגשת ההצעה לפחות בשתי ביוביות
משולבות לחץ ושאיבה (לפתיחת סתימות ושטיפות) במשקל כולל  14.990טון משנת יצור  2013ומעלה
ובנוסף בשתי ביוביות משולבות לחץ ושאיבה במשקל כולל  32טון משנת ייצור  2013ומעלה.
מוסכם בזאת כי בעלות על ביובית כנדרש לעיל משנת  2019תיחשב ככשירה לצורך עמידה בתנאי סף
זה.

.5

על המציע לצרף ערבות למכרז – כמפורט במסמכי המכרז.

.6

על המציע לצרף תעודה  ISO 9001בתוקף על שם המציע על קיום מערכת ניהול איכות בתחום ניקוי
ואחזקת מערכות ביוב.

.7

על המציע לצרף מכתב המלצה בנוסח המצורף כנספח ד' .על מכתב ההמלצה להיחתם על-ידי
מנכ"ל/מהנדס מזמין העבודה בלבד .ההמלצה תינתן ע"י מזמין העבודה שצוינה בהתייחס לסעיף .3

.8

המציע יצרף להצעתו התחייבות בכתב שבה יצויין כי יקבל את אישור תאגיד המים מיתב טרם
העסקה על ידו של קבלני משנה לביצוע שטיפת קווי ביוב  /תיעול.

מידע כללי :
•

משך ההתקשרות 12 :חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה  4 +אופציות בנות  12חודשים נוספים כל אחת,
או חלק מהן.

•

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.

•

לאור השינוי בתנאי הסף ישתנו המועדים הקבועים במסמכי המכרז כדלהלן:
המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה ליום שלישי  16.07.2019בשעה . 12:00
ערבות המכרז תהיה בתוקף עד .21.10.2019
את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים שבקומה  ,2עד יום שלישי  23.07.2019בשעה 13:00
במעטפה 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

