לקוח יקר ,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

תאגיד מי ק .גת ) (2008בע"מ תנאי מכרז מס' 07-2018
לביצוע עבודות אחזקה של מערכות הביוב בקריית גת באמצעות ביוביות
 .1תאגיד מי קרית גת ) (2008בע"מ )"התאגיד"( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א –  2001ואשר אמון על כל תחום משק המים והביוב ואחזקת
הניקוז בעיר קרית גת.
 .2התאגיד מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות אחזקה של מערכות הביוב בקריית גת באמצעות ביוביות )"השרות"(.
 .3השרות יבוצע על ידי הזוכה במכרז על פי תנאי המכרז ,מסמכיו והוראות ההסכם שייחתם בין התאגיד לבין הזוכה ,על נספחיו )"ההסכם"(.
 .4תנאי סף:
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף – לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד שלישי כלשהו בתנאי הסף ,גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן
של המציע ,או עובד או קבלן משנה של המציע ,או חברה שלובה במציע או קשורה למציע ,למעט המצוין במפורש בתנאי הסף.
רשאי להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן ,ואלה התנאים:
 4.1המציע הנו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,כקבלן ראשי ,של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים )מיום  (1.1.2013שקדמו למועד להגשת ההצעות ,בביצוע עבודות
אחזקה באמצעות ביוביות של רשת ביוב עירונית/אזורית ,עבור לפחות שני תאגידי מים וביוב ו/או רשויות מקומיות ,המונות  40,000תושבים ויותר ,כל אחת.
 4.2המציע הנו הבעלים או החוכר של הציוד הבא:
 .4.2.1ביובית ששנת ייצורה  2015ומעלה ,בעלת נפח  14מ"ק שאיבה לפחות ,המחולקת לשני תאים )שאיבה וסניקה( ובעלת מיכל מים של  3מ"ק ,ומצוידת במשאבת
לחץ של  150בר וספיקה של  250ליטר לדקה.
 .4.2.2ביובית ששנת ייצורה  2015ומעלה ,בעלת נפח  6מ"ק שאיבה לפחות ,בעלת מיכל מים של  2.5מ"ק ,ומצוידת במשאבת לחץ של  150בר וספיקה של  250ליטר
לדקה.
 .4.2.3ביובית קטנה לביוב ששנת ייצורה  2012ומעלה ,מצוידת במיכל שאיבה של  2מ"ק לפחות ,ומצוידת במשאבה של  150בר ו 180-ליטר לדקה.
 .4.2.4משאבת בוץ ניידת אוטונומית )נגררת( אחת לפחות ,בעלת מנוע בנזין או דיזל ובעלת מעברים גדולים וקוטר של  "6לפחות .יובהר ,כי המשאבה צריכה להיות בעלת
יכולת שאיבה מ 5 -מ' סניקה לעומק של  15מ' .את ציוד השאיבה ניתן יהיה להוריד לתוך שוחות או בורות או כל מאגר אחר בהתאם לצורך.
 .4.2.5משאבת מים/ביוב ניידת אחת לפחות ,בקוטר  "4לשאיבת שפכים בספיקה של  150מק"ש לפחות.
 .4.2.6משאבת מים/ביוב ניידת )נגררת( אחת לפחות ,המצוידת במנוע בנזין או דיזל בקוטר  "6וספיקה של  250מק"ש לפחות.
יובהר ,כי לעניין סעיף  4.2זה ,על הציוד להיות בבעלות הקבלן הראשי בלבד ולא בבעלותו של קבלן משנה.
 4.3המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף להובלת פסולת לאתרי סילוק פסולת או אתר טיפול בפסולת כנדרש בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( ,תשע״ג 2013-כל זאת
בהתאם לרפורמה ברישוי עסקים בהתאם לתקנה  131לרישוי עסקים )החלטת ממשלה  1007מ (17.1.2016-סעיף  5.3ג' – שפכים וקולחין – הובלתם בביוביות ,ובהתאם
לדרישות הדין ,לרבות דרישות המשרד להגנת הסביבה.
 4.4מרכז פעילותו/מרכזו הלוגיסטי נמצא ברדיוס של  35ק"מ ממרכז קריית גת לכל היותר.
 4.5המציע השתתף במפגש מציעים.
 4.6המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-המעיד כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 4.7המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 4.8מציע ,ו/או מציע שבעל שליטה בו הורשע ,או הוגש נגדו כתב אישום או נחקר כחשוד והליכים אלה לא הסתיימו בזיכוי או בסגירת התיק הפלילי ,והכל ביחס לעבירות
של שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ,לא יהא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה ,אלא אם כן פנה בבקשה
מנומקת בכתב למזמין  14ימים לפחות לפני המועד שנקבע להגשת ההצעות תוך פירוט כל פרטי המקרה/ים ,ויבקש לאפשר לו לגשת למכרז ,והמזמין אישר את בקשתו.
 4.9השתתפות במפגש מציעים:
מפגש מציעים יתקיים ביום ד' בתאריך  15.8.2018בשעה  10:00במשרדי התאגיד ברחוב שד' לכיש  ,5/1קרית גת .השתתפות המציע או נציג מטעמו במפגש המציעים
הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעה .מטרת המפגש הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו בקשר עם מכרז  .07/18למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,ועדת המכרזים
תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לדון בהצעה של מציע אשר יאחר בלמעלה מ 15 -דקות או ,לחלופין ,לא יגיע לכנס המציעים או אל הסיור.
 4.10ערבות הצעה:
המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )"ערבות המכרז"( .ערבות המכרז תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית,
מאת בנק ישראלי בסך של  20,000ש"ח לפי הנוסח המופיע בנספח ג' לתנאי המכרז.
 4.11הערבות תעמוד בתוקפה החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד ליום  30.11.2018והתאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע את הארכת הערבות לתקופה נוספת .היה
והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות ימים לפני מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע ,יהיה התאגיד רשאי לחלט את הערבות באופן מיידי ,והמציע ייחשב כמי
שחזר בו מהצעתו.
 4.12למען הסר ספק ,יובהר ,כי ועדת המכרזים לא תדון בהצעה אשר לא צורפה לה ערבות כאמור.
 4.13לפרטים נוספים בעניין תנאי ומשך ההתקשרות ,ראו תנאי המכרזים המפורסמים באתר התאגיד בכתובת .www.mei-gat.co.il
 .5ניתן לקבל עותק ממוספר של מסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי התאגיד ,ברחוב שדרות לכיש  5/1קרית גת ,החל מיום ד'  15.8.2018בין השעות  9.00עד  ,15.00בתיאום
מראש בטלפון .08-6883468
 .6מציעים רשאים לפנות בשאלות הבהרה בכתב לתאגיד עד ליום ד'  22.8.2018בשעה  14.00וזאת באמצעות פקס 08-6815414 :או דוא"ל dalya@mei-gat.co.il
 .7התאגיד ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,יענה לשאלות ההבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדי התאגיד כאמור לעיל .אי קבלת תשובה מצד התאגיד לא יהווה עילה
להארכת מועד להגשת ההצעות.
 .8הצעת המציע ,בשני העתקים )מקור והעתק( ,תוגש במעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,פרט לכיתוב" :מכרז מס'  ."07-2018המעטפה תוכנס לתיבת
המכרזים של התאגיד ,במשרדיו ברחוב שדרות לכיש  5/1קרית גת ,לא יאוחר ביום ד'  29.8.2018החל מהשעה  09:00ועד השעה .14:00
 .9השרות יבוצע בהתאם למפרט הטכני ומחירון העבודות המצורפים למכרז.
בכבוד רב,
 .10למען הסר ספק מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז יגבר על הוראות מודעה זו.

עמי אביטן מ"מ מנכ"ל
מי ק .גת ) (2008בע"מ
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