
 

 

 

 

  במתקני החברה ברמת השרון לאחזקת מערכות חשמל   04/2018מכרז 

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
 .שבאחריות שרונים ברמת השרון במתקני החברה לתחזוקת מערכות  חשמל ומכשור  

ה ולתקופה של שנתיים. תחל במועד עליו תודיע החברה למצעי הזוכתקופת ההתקשרות 
לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו בשלוש תקופות נוספות, בנות שנה או חלק ממנה, 

  ( שנים.5וזאת עד לתקופה מקסימאלית )כולל התקופה המקורית( של חמש )

 תנאי סף .1

כל במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל אדם או גוף אשר רשאי להגיש הצעה 
 :, ואלה התנאיםלהלןש המצטברים תנאיםה

המציע הנו בעל ניסיון קודם, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, במתן שירותי  .1.1

תחזוקה למערכות חשמל, מכשור ובקרה לשלושה גופים )רשויות מקומיות ו/או 
תאגידי מים וביוב ו/או גופים ציבוריים ו/או מפעלי תעשייה( כאשר לכל גוף 

חודשים שהחלה  12לתקופה רצופה של ניתנו שירותי תחזוקה כאמור  )בנפרד(

 ואילך. 01.01.2014-מ

מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה על המציע להוכיח כי הוא ביצע בעצמו, 
 ולא באמצעות קבלן משנה ו/או צד שלישי כלשהו, את עבודות התחזוקה. 

  םהנדסיילמתקנים בקרה ו חשמל מעבודותהנו בעל מחזור כספי הנובע המציע  .1.2
מלש"ח בכל אחת מן  2תעשייתיים ו/או ממשלתיים ו/או ציבוריים של  בגופים
 ..2016-ו 2015השנים 

שאיבה  תחנתבמערכות חשמל לשירותי תחזוקה ותיקון בעצמו  נתןהמציע  .1.3
לכל כאשר שרותי התחזוקה  ,לפחות מתקן מים אחדכן לו לפחות אחת לביוב

חודש  12 לפחות  משך תקופה רציפה שללניתנו אחד מן המתקנים )בנפרד( 
 ואילך. 1.1.2014 יוםמ השתחילת

( חשמלאים : אחד בעל רישיון 2לפחות שני )מעביד -ביחסי עובדהמציע מעסיק  .1.4
  (. 300השני בעל רישיון חשמלאי ראשי )סיווג ו(, 400חשמלאי בכיר )סיווג 

הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי  המציע .1.5
 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .1.6

 המציע השתתף במפגש מציעים .  .1.7

רמת  5וסישקין אברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
הצעות  .01.05.18מיום החל   www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון
 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםעל גבי מסמכים  אך ורק יוגשו

בו השתתפות ש בלניםסיור קבמסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
 0010:בשעה  .18503.חמישי ביום יתקיים  הסיורזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברהבמשרדי 

המציע לפנות, יוכל  ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות .4
תשובות  .14:00שעה ב 21.05.18וזאת עד ליום  dana@sharonim.orgלמייל:  לחברהבכתב 

 תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

http://www.sharonim.org/
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בשני  את ההצעה .0014:שעה ה עד  05.1882.יום חמישי  המועד להגשת ההצעות הוא .5
 האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשתיבת המכרזים ל להגישיש  עותקים

 להגשת ההצעות.

ת א שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב נההחברה אי .6
 הבלעדי והסופי. לפי שיקול דעתהאת הזכות לדחות כל הצעה  לעצמה

האמור יגבר במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז,  .7
 במסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

 יתכ"ל, מנאילנה ניצן

     


