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לשדרוג תשתיות מים ברחובות מחתרת, הפלמ"ח וכ"ט  08/2018מכרז פומבי מס' 
 בנובמבר ברמת השרון

הצעות לקבל בזאת  תמבקש"( החברה)להלן: " בע"מ חברת שרונים תשתיות מים וביוב
ברחובות לאספקה וביצוע עבודות הנחת צנרת מים ואביזרים והחזרת מצב לקדמותו 

 .ברמת השרון רמחתרת, פלמ"ח וכ"ט בנובמב

ימים  120ולתקופה של תקופת ההתקשרות הנה למן המועד הנקוב בצו התחלת עבודה, 
 .ההכנות וההתארגנויותוכל לקבלת ההיתרים כדין  קלנדאריים הכוללים גם הזמן

 תנאי סף .1

רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל 
 ואלה התנאים: התנאים המצטברים שלהלן,

המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .1.1
בסיווג  400המורשה לענף הנחת קווי מים וביוב בקוד ותקנותיו(  1969 –בנאית, התשכ"ט 

 לפחות. 1-ב

המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי, בביצוע והשלמה של לפחות שלושה  .1.2
, ואשר בוצעו עבור תאגידי מים וביוב ו/או 01.01.2015 -טים אשר החלו לאחר הפרויק

 רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים, ועונים על התנאים הבאים במצטבר :

א. לפחות שניים מן הפרויקטים עיקרם עבודות של הנחת צנרת מים וביוב, וכל אחד מן 
 לפני מע"מ.₪ ן מיליו 1.5הפרויקטים היה בהיקף נומינאלי של 

, בהיקף נומינאלי מפלדהב. פרויקט אחד נוסף לפחות עיקרו עבודות של הנחת צנרת מים 
 לפני מע"מ.₪ מיליון  1.0של 

 למונחים הבאים בסעיף זה תהא המשמעות הבאה :

 משמעו כי הפרויקט הסתיים ונמסר למזמין. –"ביצוע והשלמה" 

יקף הכספי של הפרויקט היה בעבודות משמעו כי לפחות מחצית מהה –"עיקרם/עיקרו" 
המפורטות בסעיפי המשנה )אספקה והנחת צנרת מים וביוב ואביזרים, והנחת צנרת מים 

 בהתאמה(.  -ואביזרים 

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי המציע  .1.3
 מנהל ספרי חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.  .1.4

רמת  5אוסישקין ברחוב  החברהלא תשלום במשרדי , ולקבלם לניתן לעיין במסמכי המכרז .2
הצעות  .22.08.2018מיום החל  www.sharonim.org :בכתובתניתן לעיין בהם כן ו, השרון
 .בלבד במשרדי החברה שיימסרו למציעיםבי מסמכים על ג אך ורק יוגשו

בו השתתפות ש סיור קבלניםבמסגרת  ותמהות העבודאת אפשר למציעים לבחון ת החברה .3
במשרדי  0010:בשעה  201808.22.יתקיים ביום  הסיורזולת אם יקבע אחרת . חובה הנה

 .החברה

המציע לפנות, יוכל  ותככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירוי .4
 .14:00שעה ב 05.09.2018וזאת עד ליום  dana@sharonim.orgלמייל:  לחברהבכתב 

 תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של החברה.

יש  בשני עותקים את ההצעה .0014:שעה ה עד 201809.13. עד המועד להגשת ההצעות הוא .5
להגשת  האחרון הנקוב למועדעד  באופן ידני החברה יבמשרדשיבת המכרזים תל להגיש

 ההצעות.
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ת א שומרוהיה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, לקבל את ההצע תמתחייב החברה אינה .6
 הבלעדי והסופי. לפי שיקול דעתהאת הזכות לדחות כל הצעה  לעצמה

האמור יגבר י המכרז, במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכ .7
 במסמכי המכרז על הוראות מודעה זו.

 יתכ"ל, מנאילנה ניצן

     


