מכרז פומבי מס' 6/20
הנחת קווי ביוב מאסף שורק עד המט"ש
תאגיד מי שמש בע"מ מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות הנחת קווי ביוב מאסף שורק עד המט"ש .
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) בענף ראשי ביוב ניקוז ומים (קוד  )260בסיווג
כספי ב';5
ב .קבלנים נעדרי עבר פלילי ,והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
ג .המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין
חברות וישויות שונות.
ד .המציע השתתף בסיור הקבלנים.
ה .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
אופן בחירת הזוכה:
כל מציע יקבל ניקוד סופי של הצעתו ,אשר יורכב מניקוד מחיר ההצעה וניקוד איכות ההצעה
בהתאם לטבלת דרוג האיכות המפורטת במסמכי המכרז ,על-פי האחוזים שלהלן - 80% :ניקוד
מחיר ההצעה - 20% .ניקוד איכות ההצעה.
סיור קבלנים
סיור קבלנים ייערך ביום חמישי  23ביולי  ,2020בשעה  .9:30הסיור יצא מכביש  3835בכיכר
שבכניסה לקיבוץ צרעה(משמאל לכיכר קיים מפעל יינות).
ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם
ו/או מי מטעמם לא נטלו חלק בסיור הקבלנים.
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
בידי המזמין שמורה הזכות לבצע את הפרויקט בכל מועד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,ובכלל זאת
להחליט על ביצוע הפרויקט בקיץ  2020או בקיץ .2021
את מסמכי המכרז ניתן להוריד לאחר סיור קבלנים מאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת:
. www.m-sms.co.il
המועד האחרון להגשה (אך ורק באמצעות הגשה ידנית במשרדי התאגיד) 13 :באוגוסט  2020בשעה
.12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
יו"ר תאגיד מי שמש

