נוסח מודעה לעיתון
מכרז פומבי מס' 02/2020
מכרז מסגרת לשיקום ,חידוש ופיתוח רשת מים וביוב

כללי
1.1

מכרז זה הינו מכרז מסגרת כמשמעותו בסעיף  17ו' לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג ,1993-לביצוע עבודות כמפורט במסמכי המכרז.

1.2

מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לשיקום,
חידוש ופיתוח רשת מים וביוב וזאת ,בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז
(לעיל ולהלן " :העבודות").
במסגרת מכרז זה תבחר החברה מבין ההצעות שיעמדו בתנאי המכרז את הצעתם
של שני קבלנים בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
בכוונת החברה לצאת לביצוע עבודות של שיקום ,שדרוג ופיתוח קווי מים וביוב
במסגרת תוכנית שיקום רחבה של תשתיות המים והביוב בישובים יבנה וגן יבנה.
תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת ( 12חודשים) ,החל ממועד
החתימה על חוזה ההתקשרות .לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת
ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלק ממנה ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש
שנים בסה"כ ,והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.4

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על
נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.5

העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט הטכני
המצורף כנספח ז' למסמך ב'.

1.3

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ,במועד הגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים,
המפורטים להלן:
2.1

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,260ב 4-לפחות.

2.2

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,200ג 1-לפחות.

2.3

א .מציע בעל ניסיון קודם מוכח כקבלן ראשי בביצוע עבודות שיקום ו/או פיתוח
ו/או שדרוג של רשת מים עירונית ורשת ביוב עירונית ,עבור תאגידי/י מים וביוב*,
בכל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
ב .המחזור הכספי המצטבר של המציע מביצוע העבודות הנקובות בסעיף 2.3א לעיל
בכל אחת משלוש השנים  2018 ,2017ו 2019-הנו לפחות  2מיליון ( ₪לא כולל מע"מ)
בשנה.

2.4

2.5

מציע אשר ביצע במהלך השנים  2017-2019כקבלן ראשי לפחות  2פרויקטים של
עבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג של רשת מים עירונית ו/או רשת ביוב
עירונית עבור תאגיד/י מים וביוב* בהיקף כספי של לפחות  1.5מיליון ( ₪לא כולל
מע"מ) לכל אחד מהפרויקטים.
המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

*תאגידי/י מים וביוב  -כהגדרתם בחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א2001-
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הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים
במכרז ,כולל ,בין השאר ,הניסיון והערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

מסמכי המכרז
את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר התאגיד בקישור:
" ,http://www.mey-yavne.co.il/?CategoryID=265תאגיד מי יבנה" בגוגל ,לשונית פרסומים
ומכרזים  >-מכרזים.
לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא,
כתובת דוא"ל ,דואר ומספר פקסימיליה) לכתובת דוא"ל .liora@mey-yavne.co.il

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של ( ₪ 150,000מאה
וחמישים אלף  ,)₪בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,לטובת החברה ,להבטחת קיום תנאי המכרז,
ההצעה ,חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  ,11.11.2020בשעה .12:00
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
לתשומת לב המציעים הודעות במכרז זה תפורסמנה באתר האינטרנט של התאגיד .באחריות
המציעים להתעדכן בהודעות שתפורסמנה מעת לעת.

מי יבנה בע"מ

