מכרז פומבי מס'  10/21לביצוע מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -כביש -10
פרסום מחדש
תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד" או "המזמין") מודיע בזאת על פרסום מחדש למכרז
שבנדון ומזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות מאסף ביוב מזרחי וצפוני  -כביש 10
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על התנאים במצטבר המפורטים
במסמכי המכרז ,ובתוך כך:
א .הקבלן רשום בפנקס הקבלנים ביום הגשת הצעתו (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969 -ותקנותיו) בכל הענפים ,הסיווגים והסוגים כדלקמן,
במצטבר:
ענף ראשי כבישים ,תשתיות ופיתוח (קוד  )200בסיווג כספי ג' ,3
ענף ראשי ביוב ניקוז ומים (קוד  )260בסיווג כספי ב' ,5
ב .הקבלן ביצע כקבלן ראשי (בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו) או כקבלן משנה
(בעצמו) ,החל משנת ( 2016צו התחלת עבודה החל משנת  ,)2016עבור תאגיד מים וביוב ו/או
רשות מקומית ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או מזמין ציבורי ,פרויקט אחד של הנחת קו
ביוב גרביטציוני (לא קו סניקה) מסוג צינור פוליאתילן  PEבריתוך פנים ו/או  ,GRPבקוטר
 1,200מ"מ לפחות ובאורך  1,000מ' לפחות אשר כלל עבודה במי תהום.
ג .הקבלן יציג אישור על-ידי יצרן צנרת ישראלי לביצוע עבודות ריתוך והנחת צנרת מסוג
פוליאתילן PE 100,בקוטר  1,200מ"מ .
ד .לקבלן היה מחזור כספי מצטבר מעל  200מיליון ש"ח לא כולל מע"מ בשנים .2017-2019
ה .המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין
חברות וישויות שונות.
ו .המציע השתתף בסיור הקבלנים בשטח ביום  18באוקטובר ( 2021או בשני המפגשים
הקודמים שהתקיימו לפני פרסום המכרז מחדש וכן במפגש הקבלנים הזום שהתקיים ביום
 18באוקטובר . )2021
ז .המציע צירף להצעתו לוח זמנים עקרוני לביצוע העבודות הכלולות במבנה  03בכתב
הכמויות ,ברמת פירוט חודשית
ח .המציע צירף להצעתו התחייבות להצגת והחזקת אנשי צוות בנוסח המצורף בנספח כ"ה.
ט .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
י .המציע שילם דמי השתתפות עבור הפקת המכרז.
יא .קבלנים נעדרי עבר פלילי ,והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
סיור קבלנים בשטח ומפגש קבלנים בזום
סיור קבלנים בשטח יתקיים ביום  18באוקטובר  2021בשעה  09:00בבוקר .מקום המפגש בשטח:
בכביש ( 3855כביש  10לשעבר) ,מיד לאחר הכניסה למושב זנוח -ימינה .סיור זה הינו חובה לכל
הקבלנים ,למעט לקבלנים שהשתתפו בשני המפגשים הקודמים שהתקיימו לפני פרסום המכרז
מחדש (גם במפגש הקבלנים בזום שנערך ביום  2בספטמבר  2021וגם בסיור הקבלנים בשטח שנערך
ביום  12בספטמבר.)2021
מפגש קבלנים ב"זום" יערך ביום  18באוקטובר  ,2021בשעה  .08:00מפגש זה מיועד ,והינו חובה,
אך ורק לקבלנים שהשתתפו בשני המפגשים הקודמים שהתקיימו לפני פרסום המכרז מחדש (גם
במפגש הקבלנים בזום שנערך ביום  2בספטמבר  2021וגם בסיור הקבלנים בשטח שנערך ביום 12
בספטמבר  .)2021על הקבלן לפנות למזכירות התאגיד על מנת לקבל קישור לפגישה ,בטל02- :
 .5454207באחריות הקבלן להסדיר את כל הדרוש לרבות מבחינה טכנית על-מנת להשתתף במפגש,
לא תישמע כל טענה של קבלן שלא נערך כראוי ובזמן לנושא.
מובהר כי ביצוע הפרויקט ותשלום התמורה מותנים באישורים ובהזרמה תקציבית של משהב"ש,
אשר למען הסר ספק ,מופקד גם על אישור החשבונות אשר יוגשו על ידי הקבלן ,ולקבלן לא תהיה
כל עילה לתביעה או לדרישה באם יופסק או יעוכב הפרויקט עקב הפסקת או עיכוב התזרים או
אישור ביצוע העבודות כאמור ,וזאת בכפוף לחוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז .2017

על המציע לשלם עד ל 3.11.21דמי השתתפות עבור עלות הפקת מסמכי המכרז במשרדי התאגיד
רחוב יגאל אלון  1בית שמש (להלן" :משרדי התאגיד") בימים א'-ה' ,בין השעות ,9:00-15:00
מומלץ לתאם מראש בטלפון  ,02-5454230סך של  ₪ 10,000לא כולל מע"מ (שלא יוחזרו מכל סיבה
שהיא).
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מהלינק לאתר "דקל מכרז" שיופיע בעמוד המכרזים באתר
האינטרנט של מי שמש בכתובת. www.m-sms.co.il :
המועד האחרון להגשה (הגשת המכרז ב"דקל מכרז" ,והגשת הערבות הבנקאית אך ורק ידנית
במשרדי התאגיד) הינו עד לתאריך  8.11.21בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
יו"ר תאגיד מי שמש

