
  

 

 

 

 בע"מ מי שמש

 6/18מס' פומבי מכרז 

 לאורך נחל ישעי עד להתחברות למאסף שורק 38הנחת קווי ביוב מחציית כביש 

 

 38הנחת קווי ביוב מחציית כביש תאגיד מי שמש בע"מ מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות 

 לאורך נחל ישעי עד להתחברות למאסף שורק.

 

, 1, רחוב יגאל אלון . הסיור יצא ממשרדי התאגיד14:00בשעה , 2018ביולי  3שלישי, סיור קבלנים ייערך ביום 

 , בית שמש.6מרכז ביג, קומה 

לא תתקבלנה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי מטעמם לא  .הינה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים 

 נטלו חלק בסיור הקבלנים. 

 

המפורטים במסמכי  במצטברים העונים על התנאים רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנבנוסף, 

  , ובתוך כך:המכרז

הקבלן רשום בפנקס הקבלנים ביום הגשת הצעתו )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  .א

 ותקנותיו( בכל הענפים ובסיווגים דלקמן: 1969-התשכ"ט

 ;3( בסיווג כספי ג'100ענף ראשי בניה )קוד  •

 ;5בסיווג כספי ג'( 200ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח )קוד  •

 ;5( בסיווג כספי ב'400ענף ראשי ביוב ניקוז ומים )קוד  •

 .2( בסיווג כספי ב'500ענף ראשי משאבות, טורבינות ומכוני שאיבה )קוד  •

ביצע בפועל )או מבצע כעת בעת הגשת המכרז(, בעצמו או כקבלן  משנה של קבלן ראשי אחר, הקבלן  .ב

(, עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית המונה לפחות 2014בארבע השנים האחרונות )החל משנת 

תושבים ו/או חב' מקורות ו/או משרד השיכון עבודות הנחת קווים של לפחות פרויקט אחד של  100,000

 מ"א לפחות. 500מ"מ לאורך  1200הנחת קו ביוב  גרביטציוני )לא סניקה( מסוג פוליאתילן בקוטר 

מסוג פוליאתילן  צרן צנרת ישראלי לביצוע עבודות ריתוך והנחת צנרתהקבלן מאושר ומומלץ על ידי י .ג

+100PE   מ"מ. 1,200בקוטר 

לפחות  54הקבלן הינו בעל ניסיון בביצוע;)בעצמו או ע"י קבלן משנה מטעמו( לפחות קידוח אופקי בקוטר " .ד

התקשר בחוזה  לחילופין(, ו או 2013מ' לפחות במהלך חמש השנים האחרונות )החל משנת  60ובאורך 

( 400עם קבלן משנה לביצוע עבודות אלה, אשר הינו בעל סיווג קבלני בענף ראשי ביוב, ניקוז ומים )קוד 

 .1, אשר הינו בעל ניסיון כאמור לעיל, כמפורט בנספח יג'2בסיווג כספי ב'

 (.2013שנים האחרונות )החל משנת  5הקבלן ביצע עבודות הנחת קווי ביוב במי תהום במהלך  .ה

מאושרת לסוגי הצנרת שבמכרז  PE 100קבלן מעסיק רתכים בעלי רישיון רתך בתוקף לעבודות צנרת ה .ו

 על ידי היצרן.

( בביצוע שיקום נחל פעיל  או לחילופין 2010לקבלן נסיון במהלך שבע השנים האחרונות )החל משנת  .ז

 הקבלן יציג קבלן משנה בעל נסיון כאמור לעיל.

מ"מ, מאושרת על ידי יצרן  1,200ות לריתוך צנרת בקוטר של עד הקבלן מחזיק  ברתכת עם אפשר .ח

 לפחות. KVA60הצינורות לצנרת פוליאתילן )ריתוך פנים(. כולל גנרטור 

 כמפורט במסמכי המכרזברשות המציע במועד הגשת ההצעה הציוד והכלים   .ט

 קבלנים נעדרי עבר פלילי, והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז. .י

 ואשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. לניםהשתתפו בסיור הקבקבלנים אשר  .יא

 

  www.m-sms.co.ilמאתר האינטרנט של מי שמש בכתובת:  )לאחר סיור הקבלנים( את מסמכי המכרז ניתן להוריד

 .12:00 בשעה 2018ביולי  17הגשה ידנית במשרדי התאגיד(: אך ורק באמצעות המועד האחרון להגשה )

 

 

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                            

 ישעיהו ארנרייך    

 יו"ר תאגיד מי שמש

                                                                                                             


