מכרז פומבי  09/2021לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום של
מערכת הביוב ברמת השרון
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חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות
תחזוקה ושיקום של מערכת הביוב ברמת השרון (להלן" :העבודות").
תקופת ההתקשרות הנה ל 12 -חודשים מן המועד שינקב בצו התחלת העבודות .למזמין שמורה האופציה
להאריך את תקופת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות ,שנה בכל פעם (סך תקופת ההתקשרות המרבית 5 -
שנים) ,וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן ,ואלה התנאים:
 .1.1המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית,
התשכ"ט –  1969ותקנותיו) המורשה לענף  ,260קבוצה ב' ,סיווג כספי  1לפחות.
 .1.2המציע הנו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח כקבלן אחזקה ושיקום של רשת ביוב בלפחות שני
תאגידי מים וביוב או רשויות מקומיות/אזוריות כאשר לפחות אחד מהם מונה  50,000תושבים
ויותר ,בכל תקופת ההתקשרות ,ותקופת ביצוע עבודות האחזקה והשיקום בכל אחד מהם תהיה
לפחות  18חודש ברציפות מ. 01.01.2016 -
 .1.3המציע ,הנו הבעלים או החוכר הבלעדי מאת חברת ליסינג או בעל הסכם בלעדי להשכרה של הציוד
הבא:
 1.3.1 .מחפרון מסוג גי.סי.בי דגם  3או שווה ערך בעל זרוע ארוכה ,ששנת ייצורו מ  2017ועומד בכל
הדרישות המפורטות במפרט המיוחד.
 1.3.2מיני מחפרון ששנת יצורו משנת  2017ועומד בכל דרישות המפורטות במפרט המיוחד.
 .1.4המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות
ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .1.5המציע ,או נציגו ,השתתף במפגש קבלנים.
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 .1.6צרף 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 שני .07.02.2022
ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב לחברה למייל:
 offers@sharonim.orgוזאת עד ליום חמישי  24.02.2022שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט
של החברה.
סיור קבלנים שהשתתפות בו הנה חובה ,ומהווה תנאי להגשת ההצעות ,יתקיים ביום חמישי  10.02.2022בשעה
 .11:00מקום המפגש הנו משרדי החברה .מציע אשר יהא מעוניין להגיש את ההצעה יידרש להירשם למפגש
באמצעות משלוח מייל לכתובת  , offers@sharonim.org :זאת עד ליום רביעי  09.02.2022בשעה 14:00
וזאת על מנת שהחברה תוכל להיערך לקיום המפגש על פי הנחיות משרד הבריאות והתקנות לשעת חירום
שהותקנו עקב מגיפת הקורונה.
המועד להגשת ההצעות הוא ביום חמישי  03.03.2022החל 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

