מכרז פומבי  08/2020להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיקום צנרת ביוב בשיטות השרוול
והניתוץ ושיקום שוחות ביוב ברמת השרון
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חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת בזאת לקבל הצעות להתקשרות בהסכם
מסגרת לביצוע עבודות שיקום וחידוש צנרת הביוב בשיטת השרוול והניתוץ ושיקום שוחות ברמת השרון
(להלן" :העבודות").
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד שייקבע על ידי החברה ,ולתקופה של  24חודשים.
למזמין שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב 3-תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת ,או
חלק מהן והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כך שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על  5שנים במצטבר.
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 הנחת קווי מים וביוב בקוד  260בסיווג ב 1-לפחות.
 .1.2המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות שמונה ( )8עבודות שיקום צנרת ביוב בשיטת השרוול
העונות על התנאים הבאים במצטבר:
(א) ביצוע כל עבודה הסתיים החל מיום  01.01.2018ואילך.
(ב) כל עבודה בוצעה עבור גופים ציבוריים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות.
(ג) בכל עבודה בוצע שרוול ברצף של  150מטר לפחות הכולל גם את קוטר השוחות ,כאשר עבודה אחת
לפחות כללה שרוול צנרת ביוב בקוטר  315מ"מ לפחות.
(ד) כל העבודות בוצעו על ידי הקבלן ולא באמצעות קבלני משנה.
 .1.3המציע ,או קבלן המשנה מטעמו ,הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של לפחות חמש ( )5עבודות שיקום
צנרת ביוב בשיטת הניתוץ העונות על התנאים הבאים במצטבר:
(א) ביצוע כל עבודה הסתיים החל מיום  01.01.2018ואילך.
(ב) כל עבודה בוצעה עבור גופים ציבוריים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות.
(ג) בכל עבודה בוצע ניתוץ באורך של  50מטר לפחות ובקוטר של  160מ"מ לפחות ,כאשר עבודה אחת
לפחות כללה ניתוץ צנרת ביוב מקוטר של  250מ"מ ל 315-מ"מ לפחות.
ככל והעמידה בתנאי סף זה הנה באמצעות קבלן משנה ,על קבלן המשנה המוצע לעמוד גם בתנאי סף
 1.2לעיל.
מובהר כי כל התנאים צריכים להתקיים במציע או בקבלן המשנה ,לא ניתן לשלב ביניהם .לא ניתן
להציג עמידה בתנאי הסף של יותר מקבלן משנה אחד.
* מובהר כי התנאים בסעיפים  1.2-1.3חורגים מן התוספת השנייה לחוק חובת המכרזים נוכח היקף העבודות הצפוי
במסגרת המכרז ,ביצוע עבודה במקביל ,המומחיות והכישורים הנדרשים ,ומורכבות העבודות.

 .1.4המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד ,כי המציע מנהל ספרי
חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
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 .1.5המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת .www.sharonim.org :מציע אשר יהיה מעוניין להגיש הצעה ולהשתתף
במכרז יידרש להגיע אל משרדי החברה ולקבל את מסמכי המכרז להגשה ,החל מיום .07.02.2021
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ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות ,בכתב לחברה למייל:
 offers@sharonim.orgוזאת עד ליום  18.02.2021שעה  .14:00תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של
החברה.
המועד להגשת ההצעות הוא ביום  25.02.2021החל 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
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