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מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 102/21ביצוע הנחת קווי ביוב ומים ,אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב
הציבוריות ואחזקת רשתות המים והביוב
תנאי סף:
המציע נרשם במשרדי מיתב כמשתתף במכרז וקיבל ממיתב את מסמכי המכרז.
המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.
המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור
בחוק הנ"ל.
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כדין ,כנדרש במסמכי המכרז.
המציע רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה מסוג  260ב4-
ובנוסף  200ג .1-על המציע לצרף אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור לעיל בתוקף למועד הגשת המכרז.
המציע התקשר לתקופה של  4שנים רצופות ( 48חודשים רצופים) לפחות כקבלן ראשי במהלך השנים
 ,31.12.2020 -1.1.2010עם שני תאגידי מים וביוב (או רשות מקומית ,במועדים טרם הקמת התאגיד באותה
רשות) לפחות ,אשר כל אחד מהם משרת לפחות  120,000תושבים ביישוב אחד ,בהסכם מסגרת שנתי מתמשך
בין המציע לבין התאגיד (או הרשות המקומית טרם הקמת התאגיד) ,לביצוע עבודות בהיקף כספי לכל 4
השנים ב 2 -התאגידים גם יחד של ( ₪ 20,000,000כולל מע"מ) כדלקמן:
 6.1.1עבודות הנחת קווים (מים או ביוב).
 6.1.2עבודות אחזקת שבר של קווים (מים או ביוב).
 6.1.3הסכם מסגרת בסעיף זה  -הכוונה להסכם מכח מכרז פומבי שבו נבחר המציע כספק.
 6.1.4ביצוע פרויקטים עבור התאגיד שלא על פי הסכם מסגרת שנתי מתמשך אינם רלוונטיים
לצורך תנאי סף זה.
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו את נספח א' חתום בפני עו"ד ,אישור מאת מזמין
העבודה ,וכן  -אישור רו"ח על היקף מחזור שנתי לכל  4השנים .על רו"ח לציין כי המחזור הנקוב מתייחס
לעבודות עבור תאגידי מים וביוב (או רשות מקומית ,במועדים טרם הקמת התאגיד באותה רשות).
המציע יציין בתצהיר חתום בפני עו"ד באם היה מעורב באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית (ולא נסגר התיק
בעניינו) ,ו/או הוגש כתב אישום בעניינו לגבי האירוע ו/או קיימת הרשעה של גורמים המעורבים באירוע,
מתחום טוהר המידות ו/או תחום פיסקלי ,בקשר עם תחום שהיה באחריותו של המציע .במידה וכן – המציע
אינו רשאי להשתתף במכרז .יצוין כי איסור זה אינו חל לגבי מי שתיק החקירה נסגר בעניינו.
על המציע לצרף תעודת  ISO 9001בתוקף על שם המציע על קיום מערכת ניהול איכות בתחום נשוא המכרז.
אישור 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.
אישור 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'.
המציע יצרף אישור רו"ח של המשתתף ,בדבר תקופת העסקת המהנדסים והמודדים עליהם הוא מבקש לקבל
ניקוד עפ"י הטבלה המפורטת בסעיף  - 21.4כדוגמת הנוסח המפורט בנספח ד'.
מידע כללי :
ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה בדואר אלקטרוני בשעות העבודה הרגילות בתיאום
טלפוני מראש ( 03-9395553/667יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר) .לצורך קבלת מסמכי המכרז ימלא המבקש
טופס פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכרזים ,בין השאר ,למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.

•

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

•

את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  -לתיבת המכרזים ,עד יום  21.07.2021בשעה  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

