מזמינה בזה הצעות לביצוע העבודות הבאות:
מכרז מספר  – 103/18ביצוע מערכת ניטור מי שתייה ובקרה על איכות המים המסופקים לעיר אלעד
תנאי סף:
.1

ערבות בנקאית למכרז בסך  32,000ש"ח.

.2

סיווג קבלני  -רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים ,במועד הגשת ההצעות ,בפנקס הקבלנים
על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט – :1969
קבלן ראשי/המציע – המורשה לענף בקוד ( 160חשמלאות) וסיווג כספי א' –  3בהיקף כספי מתאים
להצעתם .על המציע לצרף אישור בדבר היותו קבלן רשום כאמור לעיל בתוקף למועד הגשת המכרז.
קבלן משנה לביצוע עבודות צנרת – מורשה לענף ראשי ביוב ,ניקוז ומים ,קוד  400ובסיווג כספי ב' – 1
בהיקף כספי מתאים להצעתם.
קבלן משנה לביצוע עבודות בטון יצוק באתר  -המורשה לענף בנייה ,בקוד  100ג'  1 -בהיקף כספי
מתאים להצעתם.

.3

ניסיון קודם – רשאי להשתתף במכרז מציע בעל ניסיון קודם בעבודות חשמל ,בקרה ,וניטור איכות
מי שתייה כמפורט להלן:
א.

בגין ביצוע עבודות חשמל ובקרה והקמת מערכת ניטור מי שתייה במתקן מים – מסמכים
המעידים על כך שהקבלן ביצע בחמש ( )5השנים האחרונות לפחות  2עבודות ,כל אחת
מהעבודות בהיקף של לפחות  70%מהיקף הצעתו כאן ובהרכב עבודות דומה במתקני מים,
הכוללים מערכות חשמל ,בקרה ותקשורת ,מערכות ניטור מי שתייה ,שליטה על מגופים,
מערכות התראה ואוטומציה וכד' ,כמפורט במסמכי מכרז זה  .במידה והעבודות בוצעו ע"י
הקבלן המציע באמצעות קבלנות משנה ,יש להמציא מסמכי הארגון עבורו בוצעה העבודה
וכן מסמכי הקבלן הראשי.

ב.

העבודות בוצעו בישוב בעל אוכלוסייה של  50,000נפש לכל הפחות.

ג.

"הרכב עבודות דומה" לעניין תנאי סף זה משמעו :עבודות חשמל בקרה ,תקשורת ,התקנת
מערכות ניטור ודיגום מי שתייה ושליטה על מגופים ומערכות התראה ואוטומציה וכד'
במפרט הנדסי דומה ותנאי עבודה דומים לאלה הכלולים במכרז זה.

הערה :יובהר כי תנאי הסף המפורטים בתתי-סעיפים הנ"ל הינם מצטברים וחובה לעמוד במכלול
תנאים אלה.

חובה על המציע למלא את הטבלה המצורפת כנספח א' למסמכי המכרז ,לאשר נכונות תוכנה
בחתימתו ובחותמת ולצרף אסמכתאות לכל אחת מהעבודות הנקובות בה .כאסמכתאות ניתן לצרף
חוזה ,חשבון סופי ,מכתב מפורט מהמזמין וכדומה.
במידה והעבודה הקודמת בוצעה עבור מיתב – אין צורך בהגשת אסמכתאות ,אולם יש לציין בנספח
א' את מספר המכרז ואת מהות העבודה.
במידה והעבודות בוצעו באמצעות קבלנות משנה ,יש להמציא את אותם המסמכים שנדרשים מכלל
הקבלנים ,וכן אישור/המלצה מהקבלן הראשי ומסמכי הקבלן הראשי.
.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  -חובה .מפגש קבלנים יערך ביום שלישי  31.07.2018בשעה .11:00
מקום המפגש יהיה במתקן מיתב ברחוב בן זכאי  95באלעד.
מס' טלפון לפרטים בנוגע לסיור קבלנים  – 054-5605788 :גב' אנה סאס .קבלן אשר השתתף בסיור
הקבלנים נשוא מכרז  102/18פטור מלהשתתף בסיור הקבלנים נשוא מכרז זה .קבלן אשר מעונין
להשתתף בסיור הקבלנים נשוא מכרז זה יודיע על כך לפחות  24שעות מראש לגב' אנה סאס בטלפון
.054-5605788

מידע כללי :
•

משך ההתקשרות 3 :חודשים קלנדריים מיום מתן צו התחלת העבודה.

• ניתן לעיין ולקבל עותק ממסמכי המכרז ,ללא תשלום ,בתיאום טלפוני מראש (יעל/שלומית  ,)03-9395553/593וזאת עד
לא יאוחר מיום  .26.07.2018מסמכי 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 שלישי  14.08.2018בשעה 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

