מכרז פומבי  05/2021רכישה ואספקה של משאבות לתחנת
שאיבה לביוב "נוה רום" ברמת השרון

.1

חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישה ,אספקה
וליווי התקנה והרצה של משאבות לביוב לתחנת שאיבה לביוב נוה רום ברמת השרון (להלן" :העבודות").
תקופת ההתקשרות תחל מן המועד שיינקב בהודעת הזכייה או בצו התחלת העבודות (לפי החלטת החברה)
ותסתיים בתום תקופת הבדק כהגדרתה במסמכי המכרז.
תנאי סף
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים
שלהלן ,ואלה התנאים:
.1.1
.1.2

.1.3

.1.4

המציע הנו היצרן או ספק מורשה מטעם יצרן המשאבות המוצעות על ידו במסגרת מכרז זה.
המציע סיפק בישראל מתאריך  01.01.2014ואילך לפחות  30משאבות מהסוג הנדרש במכרז זה
(משאבות ביוב טבולות בהתקנה יבשה) שכל אחת מהמשאבות הינה בספיקה של  500מק"ש לכל
הפחות ,והושלמה התקנתה וקבלתה ע"י מזמין העבודות במועד הגשת ההצעות.
המציע הינו בעל בית מלאכה לשיפוץ ו/או החלפת חלקי משאבות מהסוג המוצע על ידו בהצעתו
כולל מערך שירות הכולל מלאי חלפים (בישראל) מתאריך  1.1.2016לפחות ,וברשותו מלאי חלקים
לטיפול ואחזקה במשאבות המוצעות על ידו במכרז זה ,לחילופין המציע הנו בעל התקשרות עם צד
שלישי העומד בתנאי סף זה.
יצרן המשאבות הינו בעל תקן . 9002ISO

 .1.5המשאבות המוצעות על ידי המציע עומדות בדרישות הטכניות המפורטות כדרישות מינימום בנספח
ג'.
 .1.6המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 .1.7המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 .1.8המציע או נציגו השתתף במפגש מציעים.
.2
.3

.4

.5

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת .www.sharonim.org :זאת מיום  17.08.21מציע אשר יהא מעוניין
להגיש הצעה ולהשתתף במכרז יידרש להגיע אל משרדי החברה ולקבל את מסמכי המכרז להגשה ,החל מיום
.17.08.2021
ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב לחברה למייל:
 offers@sharonim.orgוזאת עד ליום  29.08.2021שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של
החברה.
סיור קבלנים שהשתתפות בו הנה חובה ,ומהווה תנאי להגשת ההצעות ,יתקיים ביום  19.08.2021בשעה .11:00
מקום 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  18.08.2021בשעה  14:00וזאת על מנת
שהחברה תוכל להיערך לקיום המפגש על פי הנחיות משרד הבריאות והתקנות לשעת חירום שהותקנו עקב
מגיפת הקורונה.
המועד להגשת ההצעות הוא ביום  02.09.2021החל מהשעה  09:00עד השעה  .14:00את ההצעה בשני עותקים
יש להגיש לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה באופן ידני עד למועד האחרון הנקוב להגשת ההצעות.
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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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