מי שמש בע"מ
מכרז פומבי מס' 2/17
מכרז הנחת קו פקסגול  630מ"מ  -הזנה לבריכה בשכונה ה' בעיר בית שמש
תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד" או "המזמין") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות הנחת קו פקסגול 630
מ"מ  -הזנה לבריכה בשכונה ה' בעיר בית שמש.
סיור קבלנים ייערך ביום שני 20 ,בפברואר בשעה  .14:00הסיור יצא ממשרדי התאגיד ברחוב יגאל אלון  ,1קומה
 ,6בית שמש (להלן" :משרדי התאגיד") .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .לא תתקבלנה הצעות מטעם
מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי מטעמם לא נטלו חלק בסיור הקבלנים.
בנוסף ,רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על התנאים במצטבר המפורטים במסמכי
המכרז ,ובתוך כך:
הקבלן רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט1969-
א.
ותקנותיו) בכל הענפים ובסיווגים דלקמן:
 ענף ראשי כבישים ,תשתית ופיתוח (קוד  )200בסיווג כספי ג;2-
 ענף ראשי ביוב ניקוז ומים (קוד  )400בסיווג ב.4-

ב.

הקבלן ביצע בפועל בעצמו ,לרבות כקבלן משנה (אך לא באמצעות קבלן משנה) ,בחמש השנים האחרונות
(החל משנת  ,) 2012עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית ו/או חברת מקורות ,לפחות עבודה אחת של
הנחת קו מים בלחץ מסוג פקסגול בקוטר של  630מ"מ לפחות ובאורך  500מטר לפחות ,הכול בפרויקט אחד.

ג.

הקבלן או מי מעובדיו הינו בעל רישיון רתך בתוקף לעבודות צנרת פקסגול ,מאושר לסוגי הצנרת שבמכרז
על ידי יצרן המופות לריתוך אלקטרופיוז'ן המאושר ע"י יצרן הצנרת.

ד.

הקבלן מאושר על ידי יצרן הצנרת גולן מוצרי פקסגול בע"מ לביצוע עבודות ריתוך והנחת צנרת מסוג
פוליאתילן מצולב בקוטר  500מ"מ לפחות ,וכן בעל המלצה חיובית בדבר טיב העבודה בקטרים האמורים
מאת היצרן האמור.

ה.

ברשות הקבלן רתכת המתאימה לריתוך צנרת ואביזרים נשוא מכרז זה .על מכונת הריתוך להיות בעלת בקר
וחיבור לקבלת דו"ח נתוני הריתוך בפלט דיגיטאלי מיידי במקום.

ו.

ז.

ברשות המציע במועד הגשת ההצעה לכל הפחות הציוד והכלים הבאים :באגר זחל במשקל מעל  30טון,
שופל אופני 2,מחפרוני  JCB3או ש"ע 2 ,משאיות.
אשר התחייב כי ככל ויזכה במכרז זה יהיה ברשותו לאורך כל תקופת ההתקשרות טרנצ'ר (מתעל) המתאים
לסוג עבודות נשוא המכרז והעומד בתנאי המכרז .קבלנים נעדרי עבר פלילי ,והכול כמפורט בהרחבה
במסמכי המכרז.
קבלנים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

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) 6 :במרץ  2017בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
פלד דיכטר -מנכ"ל תאגיד מי שמש

