מכרז פומבי  05/2020לשדרוג מערכת לקליטת שפכים בתחנת שאיבה לביוב  ,מחנה הרצוג
ברמת השרון

.1

חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות לשדרוג
מערכת לקליטת שפכים (להלן " :המתקן") בתחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון וכן להקים ולהפעיל תחנת
שאיבה זמנית באתר (להלן" :העבודות").
תקופת ביצוע העבודות תהא למן המועד שייקבע בצו התחלת עבודה ,ולתקופה של  8חודשים הכוללים את
תקופת ההתארגנות ,הקמה והפעלת תחנה זמנית לאורך תקופת העבודות ,בנית המתקן כולל התקנת הציוד
והרצת המתקן לתקופה של חודש ימים לפחות ,עד למסירה סופית של העבודה לחברה .בתום תקופת העבודה
וקבלתה על ידי החברה תחל תקופת בדק בת  12חודשים.
תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן ,ואלה התנאים:

 .1.1המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
 .1.2המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים ,בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-
 , 1969והתקנות שהותקנו מכוחו ,המורשה בכל אחד מהענפים והסיווגים המפורטים להלן (תנאים
מצטברים):
(א) ענף ראשי בניה (סימול  )100ובעל סיווג כספי ג 2-לפחות;
(ב) ענף ראשי לטורבינות משאבות ותחנות שאיבה (סימול  ,)500בעל סיווג כספי ב 2-לפחות.
 .1.3החל מ 01.01.2015 -ועד למועד הגשת ההצעות המציע השלים ,כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה  ,עבודות
שדרוג ו/או הקמה של לפחות ( 3שלוש) תחנות שאיבה למים ו/או ביוב ,כאשר לפחות אחת מן העבודות
הייתה שדרוג של תחנת שאיבה לביוב.
מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יידרש המציע להוכיח כי כל אחת מהעבודות המוצגות כוללות עבודות
בניה והתקנת ציוד בהיקף של  2מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ).
 .1.4המציע ,או קבלן משנה לעבודות החשמל המוצע ע"י המציע כמי שיבצע את עבודות החשמל–
(ג) הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאית בסיווג  100ענף משנה חשמלאות קוד  160א.2
(ד) החל מה 01.01.2015 -ועד למועד הגשת ההצעות המציע או קבלן החשמל השלים ביצוע של שני
פרויקטים לפחות ,שעניינם התקנת ציוד אלקטרו מכאני ולוחות חשמל בתחנות שאיבה למים ו/או
לביוב .בכל אחד מפרויקטים אלו היקף עבודות החשמל לא יפחת מ 250,000-אלף ( ₪ללא מע"מ) .
 .1.5עמידה בדרישות הטכניות – הציוד המוצע על ידי המציע עומד בכל הדרישות המפורטות כדרישות המינימום
שבנספח ג'.
 .1.6המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד ,כי המציע מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .1.7צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
.2

ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ולקבלם ללא תשלום במשרדי החברה ברחוב אוסישקין  5רמת השרון ,וכן ניתן
לעיין בהם בכתובת www.sharonim.org :החל מיום חמישי  .06.08.2020הצעות יוגשו אך ורק על גבי
מסמכים שיימסרו למציעים במשרדי החברה בלבד.
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החברה תאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות במסגרת סיור קבלנים שהשתתפות בו הנה חובה ומהווה
תנאי להגשת ההצעה .זולת אם יקבע אחרת הסיור יתקיים ביום  10.08.2020בשעה  10:00במשרדי החברה.
מציע אשר יהא מעוניין להגיש את ההצעה יידרש להירשם למפגש באמצעות משלוח מייל לכתובת :
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 offers@sharonim.orgעד ליום ראשון  09.08.2020בשעה  14:00וזאת על מנת שהחברה תוכל להיערך לקיום
המפגש על פי הנחיות משרד הבריאות והתקנות לשעת חירום שהותקנו עקב מגיפת הקורונה.
ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב לחברה למייל:
 offers @sharonim.orgוזאת עד ליום  24.08.2020שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של
החברה.
המועד להגשת ההצעות הוא ביום ראשון  30.08.2020החל 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
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