מכרז פומבי מס' 1/21
שרותי הדברת מזיקים וצמחיה בתשתיות התאגיד ובסביבתן
תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד" או "המזמין") מזמין בזאת הצעות מתן שרותי הדברת
מזיקים וצמחיה בתשתיות התאגיד ובסביבתן
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים העונים על התנאים במצטבר המפורטים
במסמכי המכרז ,ובתוך כך:
א .למציע כל הרישיונות הנדרשים על פי דין על שמו :היתרי הדברה והיתר רעלים מהמשרד
לאיכות הסביבה ,כולל רשיון מדביר בשטחים פתוחים לעובד המועסק אצל המציע
ישירות (יוכח ע"י אישור רו"ח וצרוף רישיונות בהתאם) .מובהר כי העובד שיוצג הוא זה
שידביר בפועל ,והחלפתו תהיה כרוכה באישור בכתב ומראש של המזמין.
ב .למציע רכב שטח  4*4בבעלותו אשר מתאימים לפעילות בשטח הררי ובוואדיות – לביצוע
הריסוס.
ג .המציע הינו קבלן בעל ניסיון מקצועי בעבודות הדברה ,אשר התקשר בהסכם שנתי לביצוע
עבודות הדברה ואשר ביצע את העבודות בפועל (ולא ע"י קבלן משנה) עם לפחות תאגיד
מים וביוב אחד או רשות מקומית אחת ובמשך שלוש שנים ברציפות ,לכל הפחות ,במהלך
חמש השנים האחרונות החל משנת .2016
ד .המציע השתתף בסיור הקבלנים.
ה .המציע הינו חברה  /עצמאי ,רשום בשלטונות המס כדין.
ו .המציע בעל רישיון עסק.
ז .על המציע לעמוד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
ח .קבלנים נעדרי עבר פלילי ,והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
ט .המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין
חברות וישויות שונות.
י .המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
סיור קבלנים
סיור קבלנים ייערך ביום חמישי 4 ,במרץ  ,2021בשעה  9:00בבוקר .הסיור יצא ממכון טיהור שפכים
שמשון ליד קיבוץ צרעה.
ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם
ו/או מי מטעמם לא נטלו חלק בסיור הקבלנים.

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 ברחוב יגאל אלון  ,1קומה
 ,6בית שמש -בתאריך  18במרץ  2021בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
יו"ר תאגיד מי שמש

