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מכרז לביצוע עבודות לחידוש צנרת מים ללא חפירה בטכנולוגיות שונות ברחבי העיר חיפה
.1

תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן" :התאגיד") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות לחידוש צנרת מים ללא
חפירה בטכנולוגיות שונות ברחבי העיר חיפה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה.

.2

יובהר כי העבודות הקבלניות יבוצעו באחת מהטכנולוגיות הבאות ,כפי שנקבע בכל אחד משני פרקי המכרז,
להלן:
א .עבודות לביצוע שירוול פנימי בצנרת מים מפלדה (לא תאושר הצעה בהתזה).
ב .חיתוך  /ניפוץ קווי מים מפלדה בקוטר שווה או גדול מהקוטר הקיים והשחלת צנרת פוליאתילן
חדשה.

.3

מובהר בזאת כי המציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד בלבד או לשני הפרקים גם יחד ,בהתאם לשיקול
דעתו ,ובכפוף לעמידתו בתנאי הסף לכל פרק המפורטים בהמשך ,כאשר בחירת ההצעות הזוכות ,כולל
שקלול ובחינת ההצעות ,ייעשה לכל פרק בנפרד.

.4

עוד מובהר כי המזמין יבחר מבין המציעים שישתתפו במכרז עד ארבעה ( )4קבלנים בכל פרק בנפרד לצורך
ביצוע העבודות הקבלניות נשוא מכרז זה.

.5

מובהר בזאת ,כי כל עבודה קבלנית תבוצע על-פי הזמנת עבודה שתוצא מעת לעת על-ידי המזמין בכתב.

.6

תנאי סף
הבהרה :כאמור לעיל מציע יכול לגשת לפרק אחד או לשני הפרקים ,בהתאם לשיקול דעתו ,בכפוף
לעמידתו בתנאי הסף המפורטים להלן לכל פרק.
.6.1

פרק  – 1שירוול קווי מים מפלדה
• רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

 6.1.1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה.
6.1.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969-ותקנותיו) בענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב
וניקוז) בהיקף כספי ב 1-לפחות.

 6.1.3המציע הינו מורשה ,מטעם יצרן שרוולים ,להתקנת השרוולים.
 6.1.4המציע ביצע בישראל לפחות ארבעה ( )4פרויקטים של שרוול צנרת לחץ לאספקת מי שתיה ,כל
אחד מהם באורך מינימלי של  100מטר לפחות (באורך מצטבר של לפחות  400מטר) ,ואשר כל
אחד מהם החל במהלך ארבע ( )4השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז והסתיים עד
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 6.1.5המציע בעל ניסיון של לפחות ארבע ( )4שנים בביצוע שרוולים לצנרת לחץ למי שתיה בקטרים
בין '' 6עד '' ,20אשר פועל תחת תקני איכות ,כגון ISO 9001 :או תקנים בינ"ל מקובלים אחרים.
6.1.6
.6.2

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
– .1976
פרק  – 2חיתוך  /ניפוץ קווי מים מפלדה

• רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 6.2.1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה.

6.2.2

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע רשום בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969-ותקנותיו) בענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב
וניקוז) בהיקף כספי ב 1-לפחות.

 6.2.3המציע ביצע בישראל לפחות פרויקט אחד ( )1של החלפת צנרת לחץ מפלדה בשיטת
הניפוץ/חיתוך ,בקוטר " 8ומעלה ,ואשר החל במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות
למכרז והסתיים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
6.2.4

המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
– .1976

הערות לעניין תנאי הסף:
•

פרויקט אשר "ביצועו החל"  -משמעו פרויקט אשר הוצא במסגרתו צו התחלת עבודה (לפי
התאריך הנקוב בצו התחלת העבודה).

•

פרויקט אשר "ביצועו הושלם"  -משמעו )1( ,פרויקט אשר התקבלה בגינו תעודת גמר (לפי
תאריך תעודת גמר); או ( )2פרויקט אשר אושר בגינו חשבון סופי (לפי תאריך החשבון הסופי);
או ( ) 3פרויקט שהסתיימו עבודת ההקמה ובוצעה מסירה ,והתקבלה ערבות בדק עבורו (לפי
מועד הוצאת ערבות הבדק) ( )4פרויקט שהופעל לשביעות רצון המזמין (לפי מועד תחילת
ההפעלה) – המאוחר מביניהם.

•

מובהר ומודגש בזאת למען הסר ומנוע ספק כי כל הדרישות המפורטות לעיל (בסעיפים  6.1ו/או
 6.2לפי העניין) ,חייבות להתקיים אך ורק במציע ,וכי לא תותר הסתמכות על ניסיונם של
אחרים (ובכלל זה חברות בנות ו/או חברות אם ,שותפויות ,אנשי מפתח וכיוצ"ב).

.7

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של התאגיד ,החל מיום  .4.1.2021על מנת
שהמציע יקבל את ההודעות לקבלנים ,כולל במענה לשאלות הבהרה שישאלו על ידי משתתפי המכרז,
לאחר הורדת מסמכי המכרז ,באחריות המציע לשלוח לגב' לילי שמיין  -רכזת מכרזים בתאגיד ,לפקס':
 ,04-8685947או לדוא"ל ,lilis@mei-carmel.co.il :עם העתק nilid@mei-carmel.co.il :את פרטיו,
לרבות שם המציע ,שם איש קשר מטעם המציע ,כתובת ,מס' טלפון ופקס ,דוא"ל וכל פרט נדרש נוסף.

.8

שאלות הבהרה ניתן להגיש לתאגיד עד לתאריך  15.1.2021שעה  16:00כמפורט בתנאי המכרז.

.9

להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על החוזה עם המזמין ,על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית
אוטונומית ,שתוצא לטובת המציע ,מאת בנק ישראלי ,על פי הנוסח המצורף לתנאי המכרז ,בסך של
( ₪ 200,000במילים :מאתיים אלף  ,)₪אשר תהא בתוקף עד ליום  .27.5.21הערבות תהא בלתי מותנית,
והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.

 .10לאחר שעיין בכל מסמכי המכרז וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הגשת הצעתו למכרז
זה ומילוי ההתחייבויות על פיו ,על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד עד לתאריך 27.1.2021
בשעה ( .12:00להלן" :המועד האחרון להגשת הצעות למכרז") ,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי
התאגיד ,ברח' הרץ הנרייך  ,18חיפה.
 .11אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהיא.
 .12מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז גובר על האמור
במודעה זו

עמי בן חיים – מנכ"ל מי כרמל

