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פתיחת סתימות ,שטיפה וצילום קווי ביוב
תאגיד מי שמש בע"מ מזמין בזאת הצעות למתן שירותי פתיחת סתימות שטיפה
וצילום קווי ביוב בבית שמש בהסכם מסגרת שנתי.
תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על כל הדרישות הבאות
במצטבר:
א.
ב.

ג.

ד.

המציע רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות התשכ"ט 1969-ותקנותיו) בענף ( 400מים ,ביוב וניקוז) ,בעל סיווג כספי ב-
 1לפחות.
המציע הינו קבלן בעל ניסיון מקצועי ויכולת בעבודות נשוא מכרז זה ,אשר התקשר
בהסכמים שנתיים לביצוע עבודות פתיחת סתימות ושטיפת קווי ביוב עם לפחות
בשתי רשויות מקומיות ו/או שני תאגידי מים וביוב המשרתים/ות לפחות 100,000
נפש ,וזאת במשך שנתיים ברצף לפחות  ,שאותן ביצע בעצמו ו/או באמצעות קבלן
משנה במהלך שש השנים האחרונות (החל משנת .)2013
בבעלות המציע ב 12החדשים האחרונים לפחות עד למועד הגשת ההצעה הכלים
הבאים ,אשר לכל אחד מהם רישיון עסק ואישור מז"ח בתוקף .למען הסר ספק,
ביוביות ששנת ייצורן  2012ו/או שנים קודמות יותר אינן עומדות בתנאי הסף
• לפחות ביובית אחת קטנה במשקל כולל בין  6טון עד  12טון ,שנת ייצור 2013
ומעלה.
• לפחות  2ביוביות משולבות לחץ ושאיבה (לפתיחת סתימות ושטיפות) במשקל
כולל  14.9טון ומעלה ,לחץ עבודה  140באר ,ספיקה של  350ליטר /דקה  ,שנת
ייצור  2013ומעלה.
• לפחות  2ביוביות במשקל כולל  32טון ,לחץ עבודה  150באר  ,ספיקה של 250
ליטר /דקה שנת ייצור  2013ומעלה.
•  2משאבות ניידות (פק פק) בספיקה של  300מק"ש באורך צנרת של  150מ'
לפחות ,כולל גנרטור המתאים להפעלה.
בבעלות המציע במועד הגשת הצעתו משאית אחת מסוג ביובית ללחץ עבודה של
 175אט' לספיקה של  600ליטר לדקה משנת ייצור  2013ומעלה – משקל כולל 32
טון.

ה .קבלנים אשר הינם בעלי תעודת  ISO9001על שמו על קיום מערכת ניהול איכות
בתחום נשוא המכרז .
ו .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
ז .המציע השתתף בסיור הקבלנים
מפגש קבלנים ייערך ביום רביעי  5בדצמבר  2018בשעה  .12:30המפגש יתקיים במשרדי
התאגיד ,רחוב יגאל אלון  ,1מרכז ביג ,קומה  , 6בית שמש.
ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה .לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם
בעצמם ו/או מי מטעמם לא נטלו חלק במפגש הקבלנים
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת.www.m-sms.co.il :
טלפון לפרטים.02-5454230 :
המועד האחרון להגשה (אך ורק באמצעות הגשה ידנית במשרדי התאגיד):יום רביעי 19
בדצמבר  2018בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
יו"ר תאגיד מי שמש

