נוסח מודעה לעיתון
מכרז פומבי מס' 06/2019
מכרז לשיקום והרחבת מט"ש יבנה לספיקה יומית ממוצעת של  12,750מק"י

כללי
 1.1מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לביצוע שיקום והרחבת מט"ש יבנה
לספיקה יומית ממוצעת של  12,750מק"י וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז
(להלן " :העבודות").
 1.2משך ביצוע העבודות הוא  24חודשים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי
החברה.
 1.3תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו
והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 1.4העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט המיוחד המצורף
למכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 2.1על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,1969 -
בכל אחד מהסיווגים הבאים במצטבר:
א .בענף ראשי ( 100בניה) ,בהיקף כספי ג 4-לפחות.
ב .בענף ראשי ( 260ביוב ,ניקוז ומים) בהיקף כספי ב 2-לפחות.
ג .בענף ראשי ( 500מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה)),
בהיקף כספי ב 3-לפחות.
 2.2המציע השלים* במהלך השנים  2011ועד מועד הגשת ההצעות ,כקבלן ראשי ,עבודות
הקמת מבנים הידראוליים ואספקת ציוד אלקטרו מכני בשני מתקני טיפול בשפכים
בהיקף כספי (בכל אחד מהם) של לפחות  15מיליון  ,₪לפני מע"מ.
*המונח "השלים" לעניין סעיף זה משמעו השלמת הקמת המבנים ,סיום תקופת
הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.

 2.3מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.
 2.4מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי
המכרז.
 2.5המציע ו/או בעלי השליטה* שלו ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות
שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של
איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן
שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.
* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א .1981 -

נוסח מודעה לעיתון
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים הדרושים
במכרז ,כולל ,בין השאר ,הניסיון והערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא
אם צוין מפורשות אחרת.

מסמכי המכרז
 .3את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד ,לאחר מועד מפגש המציעים ,באתר התאגיד תחת
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

מפגש מציעים
 .4מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום  05.09.2019בשעה  10:00נקודת המפגש :משרדי
החברה ברח' דואני  20יבנה .ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות
במכרז.

ערבות
 .5המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של ( ₪ 800,000שמונה
מאות אלף  ,)₪בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,לטובת החברה ,להבטחת קיום תנאי המכרז,
ההצעה ,חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  10.10.2019בשעה .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.

מי יבנה בע"מ

