מי כרמל בע"מ
תאגיד המים והביוב של חיפה
מכרז פומבי מס' 8/17
תאגיד מי כרמל בע"מ )להלן" :התאגיד"( מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות חידוש קווי ביוב בשיטת הניפוץ
רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים/קבלנים אשר עוסקים בעבודות נושא המכרז ,העונים על הדרישות הבאות במצטבר:
 .1תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז כמציע רק מי שעומד במועד האחרון להגשת הצעות למכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים
להלן:

.1

המציע הנו בעל ניסיון מוכח בניפוץ קווי ביוב בגרביטציה והשחלת קו פוליאתילן חדש במקומו בקוטר  200מ"מ ומעלה ובאורך מינימלי
של  2ק"מ לצורך עמידה בתנאי זה יש לצרף אישורים דוגמת הנוסח המצ"ב למכרז זה כנספח י"א – "טופס אישור ניסיון מקצועי".

.2

המציע בעל ניסיון מוכח בניפוץ קווי ביוב בגרביטציה והגדלת קוטרם בקו פוליאתילן חדש ,ביחידה אחת לפחות-
לדוגמא ניפוץ קו בקוטר  160מ"מ והשחלת קו חדש בקוטר  200מ"מ.

.3

בבעלות המציע כל הציוד הנדרש לביצוע עבודות נשוא המכרז בשלמות וללא קבלני משנה.

.4

המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד .בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות.

.5

המציע קיבל את מסמכי המכרז.

.6

המציע השתתף בסיור הקבלנים.

.7

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

כנס קבלנים ייערך בתאגיד )רח' הרץ הנרייך  ,18חיפה( ביום ג'  4.4.17בשעה  9:00ההשתתפות בכנס הקבלנים חובה ומהווה תנאי סף
להשתתפות במכרז .פרוטוקול כנס קבלנים יישלח לכלל המציעים אשר קבלו את המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות .המציע יצרף
להצעתו את פרוטוקול כנס הקבלנים כשהוא חתום.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  -מדד כללי  -מבנק מוכר בסך של  ₪ 100,000אשר תהא
בתוקף עד ליום ) 23.7.17כולל(.
ערבות ביצוע לחוזה .₪ 250,000
מובהר בזאת כי ביצוע העבודות מותנה בקיום תקציב בתאגיד ,וכי המזמין רשאי לבצע את העבודה בחלקה או לבטלה כליל בהתאם לזמינות
התקציב ,וזאת אף במידה ונחתם חוזה בין הצדדים .במקרה זה יוחזרו לקבלן ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי
המכרז בלבד.
טלפון ומען לפרטים ,04-8685846/ :רח' הרץ היינריך  ,18חוף שמן – חיפה ,פקס ,04-8685947 :או במייל.lilis@mei-carmel.co.ilı
המועד האחרון להגשת הצעות 23.4.17 :עד שעה .12:00
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי התאגיד בימים א' עד ה' ,בשעות  09:00עד  13:00וזאת החל מיום ג' ,ה –  4/04/2017ועד
ליום א' ,ה – .9/04/2017

בכבוד רב ובברכה,
אינג' נור אלדן
מנכ"ל התאגיד ויו"ר וועדת המכרזים

