מכרז פומבי  02/2021לחציית כביש ( 4באזור צומת מורשה) בטכנולוגיית מיני-מיקרוטאנלינג
לשם הנחת שרוול פלדה והשחלת צינור  GRPבתוכו
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חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות
לחציית כביש ( 4באזור צומת מורשה) בטכנולוגיית המיני-מיקרוטאנלינג לשם הנחת שרוול פלדה והשחלת
צינור  GRPבתוכו (להלן" :העבודות").
מובהר כי המציע הזוכה יידרש לבצע את העבודות בטכנולוגיית המיני-מיקרוטאלנינג באמצעות קידוח אופקי
(פיילוט ושרוול עם ספירלה) או באמצעות דחיקה.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל מן המועד שייקבע בצו התחלת העבודות לשלב קבלת האישורים
וההיתרים (שאורכו עד  45ימים קלנדאריים) ,ועד לסיום תקופת הבדק בת  24חודשים שתחל עם קבלת תעודת
השלמה בסיום ביצוע העבודות (שאורכו עד  60ימים קלנדאריים).
תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן ,ואלה התנאים:
 .2.1המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית,
התשכ"ט –  1969ותקנותיו) המורשה לענף הנחת קווי מים וביוב בקוד  260בסיווג ב' 2לפחות.
 .2.2המציע ביצע ,בעצמו ,החל מתאריך  1.1.2017לפחות שלוש ( )3עבודות בטכנולוגיה של "מיני-
מיקרוטנלינג" (להלן "קידוח מדויק") שהסתיימו ,ואשר עונות על הדרישות הבאות :
(א) כל אחד מהם בנפרד כללה קידוח מדויק באורך של  90מטר לפחות ובקוטר חיצוני של  700מ"מ
לפחות.
(ב) לפחות שתי ( )2עבודות בטכנולוגיה של "קידוח מדויק" באורכים והקוטרים שפורטו בס"ק א' לעיל
בוצעו מתחת לכבישים ארציים של נתיבי ישראל ו/או כביש  6ו/או נתיבי אילון ו/או רכבת ישראל ו/או
חברת יפה נוף בע"מ.
המונח "בעצמו" בסעיף  2.2לעיל משמעו כי המציע ביצע את העבודה באמצעות עובדים אורגניים שלו
(אשר מועסקים אצלו ביחסי עובד -מעביד) ,ובאמצעות ציוד שלו (ציוד שהנו בבעלותו או מושכר או
בליסינג) והמופעל על ידי עובדיו.
 .2.3המציע הנו הבעלים או שיש בחזקתו מכונת קידוח וציוד המתאים לביצוע העבודה בקוטר  "28ובאורך
של  130מ' והציוד זמין לתחילת ביצוע העבודות מיד עם זכייתו.
 .2.4המציע ,או נציגו ,השתתף בסיור קבלנים.
 .2.5המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
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 .2.6צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת .www.sharonim.org :מציע אשר יהא מעוניין להגיש הצעה ולהשתתף
במכרז יידרש להגיע אל משרדי החברה ולקבל את מסמכי המכרז להגשה ,החל מיום .05.07.2021
ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב לחברה למייל:
 offers@sharonim.orgוזאת עד ליום  20.07.2021שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של
החברה.
סיור קבלנים שהשתתפות בו הנה חובה ,ומהווה תנאי להגשת ההצעות ,יתקיים ביום  05.07.2021בשעה .12:00
מקום המפגש הנו משרדי החברה.
המועד להגשת ההצעות הוא ביום  27.07.2021החל מהשעה  09:00עד השעה  .14:00את ההצעה בשני עותקים
יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה באופן ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי ,והיא שומרת לעצמה את הזכות
לדחות כל הצעה לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי המכרז על
הוראות מודעה זו.
אילנה ניצן ,מנכ"לית

