מי כרמל בע"מ
מכרז פומבי מספר 16/2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות קידוחים תת קרקעיים לתשתיות מים
וביוב (קידוח גמיש ( / )HDDקידוח מיקרוטנלינג)

 .1תאגיד מי כרמל בע"מ (להלן" :התאגיד" ו/או "המזמין") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות
קידוחים תת קרקעיים לתשתיות מים וביוב ,בשיטת קידוח גמיש ( )HDDאו בשיטת קידוח
מיקרוטנלינג ,כמפורט במסמכי המכרז/חוזה להלן (להלן" :העבודות").
 .2מובהר בזאת כי המזמין יבחר את ההצעות הזוכות (עד שני ( )2קבלנים) בכל סוג עבודה בנפרד,
ולמציע במכרז לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כך .לפיכך,
המזמין רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לבחור:
 .2.1עד שני ( )2קבלנים זוכים בתחום עבודות קידוח גמיש (.)HDD
 .2.2עד שני ( 2קבלנים זוכים בתחום עבודות קידוח מיקרוטנלינג.
 .3כל מציע רשאי להגיש הצעה לסוג עבודה אחד או לשניהם (קידוח גמיש ו/או קידוח
מיקרוטנלינג) ,בהתאם לשיקול דעת.
 .4עוד מובהר בזאת ,כי העבודות נשוא המכרז יבוצעו על-פי הזמנת עבודה שתוצא מעת לעת על-
ידי המזמין בכתב
 .5תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות עומדים בכל
התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:
 .5.1קבלן קידוח גמיש ()HDD
5.1.1

המציע הינו אישיות משפטית אחת כתאגיד רשום כדין ופעיל בישראל .לא תתקבל
הצעת מיזם משותף או חברה בהקמה.

 5.1.2המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט 1969-בענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב וניקוז) ,בהיקף כספי ב3-
ומעלה.
5.1.3

המציע בעל ניסיון קודם בביצוע לפחות שלוש ( )3עבודות בישראל לביצוע קידוח גמיש
( ,)HDDבקוטר פנימי של  400מ"מ לפחות ,באורך רציף של לפחות  200מטר,
ושביצועם הושלם בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.

 5.1.4המציע בעל ניסיון קודם בביצוע קידוחים גמישים ( ,)HDDבקוטר פנימי של החל מ-
 200מ"מ ,באורך מצטבר של  2,000מטר ,מתוכם לפחות  500מטר בוצעו בסלע ,וזאת
בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.
 5.1.5המציע מחזיק מכונה אחת לקידוח גמיש בעלת כח משיכה של  110טון לפחות עם
ראש קידוח סלע  ,all terrain -ובנוסף מכונה נוספת לקידוח גמיש בעל כח משיכה של
 12טון לפחות עם ראש קידוח סלע ( all terrain -סה"כ שתי מכונות).
5.1.6

המציע מחזיק לפחות מתקן אחד למחזור בנטונייט המתאים למכונות קידוח .HDD
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הערה  :מובהר ומודגש בזאת למען הסר ומנוע ספק כי כל הדרישות המפורטות בסעיפים
 .5.1.1עד  5.1.6חייבות 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).
 .5.2קבלן קידוח מיקרוטנלינג
5.2.1

המציע הינו אישיות משפטית אחת כתאגיד רשום כדין ופעיל בישראל .לא תתקבל
הצעת מיזם משותף או חברה בהקמה.

 4.2.1המציע הינו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,התשכ"ט 1969-בענף ( 260ביצוע קווי מים ,ביוב וניקוז) ,בהיקף כספי ב3-
ומעלה.
 4.2.2המציע בעל ניסיון קודם בביצוע לפחות עבודה אחד בישראל לדחיקת קו ביוב בשיטת
המיקרוטנלינג ( ,)micro tunnelingבקוטר פנימי של  600מ"מ לפחות ,באורך רציף
של לפחות  100מטר ,ושביצועו הושלם בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות
למכרז.
4.2.3

המציע בעל ניסיון קודם בביצוע לפחות עבודה אחד בישראל לדחיקת קו ביוב בשיטת
המיקרוטנלינג ( ,)micro tunnelingבקוטר פנימי של  350מ"מ לפחות ,בשיפוע מדויק
לקוי ביוב גרביטציוניים (מיני מיקרוטאנלינג) של עד  80מטר בין פירי הדחיקה,
ושביצועו הושלם בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.

 4.2.4המציע מחזיק לפחות מכונת קידוח אחת שמתאימה לשיטת קידוח המיקרוטנלינג
עד קוטר חיצוני של  1,020מ"מ ,ובנוסף לפחות מכונת קידוח אחת שמתאימה לשיטת
קידוח מיני מיקרוטנלינג עד קוטר חיצוני של  560מ"מ (סה"כ שתי מכונות קידוח).
הערה  :מובהר ומודגש בזאת למען הסר ומנוע ספק כי כל הדרישות המפורטות בסעיפים
 .5.2.1עד  5.2.5חייבות 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).
לעניין סעיפים  5.1ו 5.2 -לעיל:
*יובהר כי הניסיון הקודם הוא של מי שביצע את עבודות הקידוח בפועל (היינו ,מי שהינו
המחזיק והמפעיל של מכונת הקידוח (גמיש או מיקרוטנלינג ,לפי העניין) ,בין אם היה
קבלן ראשי ובין אם קבלן משנה.
*המונח "רציף" משמעו ,קו שבוצע בפרויקט אחד ומחבר בין שתי נקודות ,בין אם הקו
כולל או שאינו כולל שוחות בקרה או פירים.
*המונח "מחזיק " משמעו ,הבעלים של מכונת הקידוח או שהינו בעל הסכם שכירות
(שנחתם קודם למועד הגשת ההצעות) של מכונת הקידוח (גמיש או מיקרוטנלינג).
*מובהר כי לא יתקבלו עבודות להנחת צנרת גלויה ,צנרת בחפירה וכיסוי או ביצוע עבודות
קידוח אופקי.
*המונח "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
המאושר); או ( )3פרויקט שהסתיימו עבודות ההקמה ובוצעה מסירה ,והתקבלה ערבות
בדק עבורו (לפי מועד הוצאת ערבות הבדק) – המאוחר מביניהם.
 .6את מסמכי המכרז ניתן להוריד ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של התאגיד ,החל מיום
 . 9.12.2020על מנת שהמציע יקבל את ההודעות לקבלנים ,לאחר הורדת מסמכי המכרז,
באחריות המציע לשלוח לגב' לילי שמיין  -רכזת מכרזים בתאגיד ,לפקס' ,04-8685947 :או
לדוא"ל ,LiliS@mei-carmel.co.il :את פרטיו ,לרבות שם המציע ,שם איש קשר מטעם
המציע ,כתובת ,מס' טלפון ופקס ,דוא"ל וכל פרט נדרש נוסף.
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 .7שאלות הבהרה ניתן להגיש לתאגיד עד לתאריך  ,23.12.2020בהתאם לתנאים המפורטים
בתנאי המכרז.
 .8לאחר 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  13.01.2021בשעה  ,12:00לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי התאגיד ,ברח' הרץ
הנרייך  ,18חיפה.
 .9להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז ,המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית
ובלתי מותנית ,שתוצא לטובת המציע ,מאת בנק ישראלי ,על פי הנוסח המצורף לתנאי המכרז,
בסך של ( ₪ 250,000במילים :מאתיים וחמישים אלף  .)₪הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום
.13.05.2021
 .10אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהיא.
 .11מובהר 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

