מכרז פומבי מס' 1/18
הקמת בריכת אגירה בנפח  12,500מ"ק בשכונה ד'
תאגיד מי שמש בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת בריכת אגירה בנפח
 12,500מ"ק בשכונה ד'.
 .1תנאי סף:
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים אשר עוסקים בביצוע העבודות נושא המכרז,
העונים על התנאים במצטבר המפורטים במסמכי המכרז ,ובתוך כך:
א .קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
התשכ"ט 1969-ותקנותיו) כדלקמן:


ענף ראשי בניה ,קוד  100וענף משנה בריכות מים ,קוד  193ובסיווג כספי ג.2-



ענף ראשי ביוב ,ניקוז ומים ,קוד  400ובסיווג כספי ב.1-
לחילופין ,קבלן בעל סיווג קבלני  100ג ,2-אשר התקשר עם קבלן משנה לביצוע עבודות צנרת,
בעל סיווג קבלני  400ב.1-

ב .הקבלן ביצע בפועל ,בארץ ,במהלך  7השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת המכרז,
עבודות ביצוע של תשתיות במאפיינים הבאים:
( )1לפחות  2עבודות בתחום הקמת ברכות מים מבטון דרוך בנפח של לפחות  5000מ"ק .יובהר,
כי על מנת לעמוד בתנאי סף זה יש לבצע את עבודות הקמת בריכות המים באופן עצמאי
בלבד ולא באמצעות קבלן משנה.
( )2לפחות  2עבודות בתחום הנחת קווי מים מפלדה בקוטר שלא יפחת מ ''20-לקבלן הראשי או
לקבלן המשנה  ,שכל אחת מהן בהיקף שלא יפחת מ.₪ 750,000-
( )3לפחות  2עבודות בתחום דריכת בטון לקבלן הראשי או לקבלן המשנה (ככל ומוצע קבלן
משנה) ,שכל אחת מהן בהיקף שלא יפחת מ 8-טון דריכה.
ג .קבלנים אשר התקשרו טרם הגשת הצעתם עם קבלן משנה לביצוע עבודות חשמל ,הרשום בפנקס
הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969-ותקנותיו) לענף
ראשי חשמלאות ,קוד  160בסיווג כספי א ,1-אשר הינו בעל ניסיון בפועל ,במהלך  7השנים
האחרונות ,בביצוע לפחות  2עבודות בתחום החשמל הדומות באופיין לנשוא מכרז זה.
ד .קבלנים נעדרי עבר פלילי ,והכול כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
ה .המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות
וישויות שונות.

ו.

המציע חייב להשתתף בסיור הקבלנים.

ז.

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

סיור קבלנים ייערך ב  31בינואר  2018ביום רביעי בשעה  .15:00הסיור יצא ממשרדי התאגיד .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 מאתר האינטרנט של מי שמש לאחר סיור הקבלנים,
בכתובת .www.m-sms.co.il :טלפון לפרטים.02-5454230 :
המועד האחרון להגשה (אך ורק באמצעות הגשה ידנית במשרדי התאגיד):יום חמישי  22בפברואר 2018
בשעה .12:00
בכבוד רב ובברכה,
ישעיהו ארנרייך
יו"ר תאגיד מי שמש

