מכרז פומבי מס'  – 4/19לאחזקת מערכות מים וביוב בכפר סבא ,כוכב יאיר וצור יגאל,
אספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר וביצוע עבודות תשתית בהיקף קטן.
תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל
בע"מ ,מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס'  04/19הכולל :עבודות אחזקת צנרת מים וביוב
בעיר כפר סבא ובמועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל ,אספקה וחלוקת מים בזמן חירום ושעת משבר
וביצוע עבודות תשתית בהיקף קטן.
המציע הזוכה יבצע את העבודות שלהלן:
 .1ביצוע אחזקת שבר ,שוטפת ומונעת וכן עבודות דחופות ברשתות המים של צור יגאל וכוכב
יאיר וברשתות הביוב של כפר סבא ,צור יגאל וכוכב יאיר.
 .2ביצוע עבודות חדשות יזומות בהיקפים מוגבלים אשר אינם חוצים את מגבלת הסכום הנקוב
בדין לביצוע מכרז ובכלל זה הנחת קטעי צנרת קצרים ,הכנות לחיבורי בתים ומגרשים
במערכות המים והביוב ברחבי הרשויות שפורטו לעיל.
 .3אספקת מים /חלוקת מים במצבי חירום ומשבר מים ברגיעה (עבודות חירום) בכוכב יאיר
וצור יגאל
המכרז הינו מכרז הנחה על כתב כמויות המצורף למסמכי המכרז
רשאים להשתתף ולהגיש הצעות:

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים
הבאים:
 .1אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות ,הרשומה כדין
בישראל) .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
 .2קבלן בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,בביצוע עבודות לאחזקת מערכות מים וביוב עירוניות,
באופן שוטף ,עבור תאגיד מים וביוב המספק שירותים ללפחות  70,000תושבים ,בכל אחת
מהשנים  2017 ,2016ו .2018 -העבודות בוצעו כקבלן ראשי ישירות מול תאגיד מים וביוב.
מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה
בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש .ביצוע עבודות לתאגיד
מים וביוב כקבלן משנה אינן נחשבת במניין העבודות שהמציע יציג להוכחת עמידתו בתנאי
סף זה.
 .3הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודות ,מסוג  260ב'1-
לפחות ,למען הסר כל ספק ,על המציע לצרף רישיון בתוקף .אי המצאת האישור כאמור ,תביא
לפסילת המשתתף.
ערבות מכרז
יש להגיש עם ההצעה ערבות בנקאית אוטונומית ,כלפי החברה ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז
ומסומן כנספח ו' למסמכי המכרז ,ע"ס ( ₪ 50,000במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים )
שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.
על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך  02/10/2019וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

לוח זמנים להגשת ההצעות:
 .1ישיבת הבהרות תתקיים ב– 18/06/2019בשעה  10:00במשרדי תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש
 22כפר סבא .ההשתתפות הינה חובה ,ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .
 .2ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז ,הערבות וכל האישורים הנדרשים יוכנסו למעטפה רשמית
של ועדת המכרזים ויוגשו במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים אשר
במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש  22כפר סבא  ,לא יאוחר מ –  02/07/2019בשעה 12.00
בצהרים.
לפרטים ,ניתן לפנות לתאגיד פלגי שרון במייל rinata@palgey-sharon.co.il

