תאגיד נטופה לביוב בע"מ
חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב  -אגף ביוב והשבה –רשות המים (מספר פרויקט )4764
מכרז מס'  06/2020לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה
אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח ,וכן להפעלת ואחזקת
המט"ש
 .1כללי
תאגיד נטופה לביוב בע"מ (להלן" :המזמין") מזמין בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות
לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית ,עבודות אלקטרומכניות ,עבודות
חשמל ובקרה ועבודות פיתוח ,וכן להפעלת ואחזקת המט"ש (להלן" :העבודות") ,והכול בהתאם
לתנאי המכרז והחוזה המצורף לו.
תקופת ביצוע העבודות יהיה שמונה ( )8חודשים קלנדאריים החל מן המועד הנקוב בצו התחלת
העבודה שיוציא המזמין ,כאשר בתום תקופת הביצוע האמורה תחל תקופת הרצה של המתקן על
כל חלקיו לתקופה של  30ימים קלנדאריים נוספים ,ובסיום תקופת ההרצה תחל תקופת הפעלה
וניסיון של  30ימים קלנדאריים נוספים .משך הביצוע כאמור לעיל כולל את כל הפעולות שעל הקבלן
הזוכה לבצע על פי מסמכי המכרז ,לרבות השגת היתרים או רישיונות ,תכניות שחובת הכנתם חלה
על הקבלן בהתאם למסמכי החוזה ,ביצוע בדיקות ,וקבלת אישורים מן המזמין.
תקופת הפעלת ואחזקת המט"ש – תחל במועד שינקב בצו התחלת העבודות ותסתיים ביום
 .31.12.2021במסגרת  30הימים הראשונים ממועד תחילת תקופת ההפעלה על ידי הקבלן הזוכה
(בהתאם לקבוע בצו התחלת העבודות) תתבצע חפיפה של הקבלן הזוכה עם הקבלן המתפעל כיום
את המט"ש ולא תשולם לקבלן הזוכה תמורה בגין תקופה זו (להלן" :תקופת החפיפה") .למזמין
בלבד שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות שנה וזאת עד ליום
 . 31.12.2025מבלי לגרוע מן האמור שמורה למזמין הזכות להאריך את תקופת ההסכם בשתי
תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת ,עד לתקופת התקשרות מקסימאלית שתסתיים ביום
.31.12.2027
 .2תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המצטברים שלהלן:
א .הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-
 ,1969בענף  500בסיווג כספי ב' 1לפחות.
ב .בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה אשר סיים לבצע במהלך עשר השנים האחרונות
שתי עבודות לפחות ,שכל אחת מהן עונה על התנאים הבאים במצטבר )1( :העבודה כללה שדרוג
ושיקום של מט"ש פעיל או תחנת שאיבה לביוב פעילה לרבות עבודות בניה הנדסית ,עבודות
פיתוח ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות אלקטרומכניות ( )2ההיקף הכספי של כל עבודה עמד על
 ₪ 5,000,000לפני מע"מ.
ג .המציע או קבלן משנה מטעמו הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969-בענף  160בסיווג כספי א' 1לפחות (להלן" :קבלן
החשמל").
ד .המציע או קבלן החשמל אשר מוצע על ידו לביצוע עבודות החשמל הנו בעל ניסיון מוכח כקבלן
ראשי ו/או כקבלן משנה אשר סיים לבצע במהלך חמש השנים האחרונות שלוש עבודות שכל אחת
מהן עונה על התנאים הבאים במצטבר( :א) העבודה כללה שדרוג או הקמת מכוני טיפול שפכים
ו/או תחנות שאיבה לביוב (ב) ההיקף הכספי של עבודות החשמל והבקרה עמד על  1,000,000ש"ח
לפני מע"מ.
ה .המציע או קבלן ההפעלה אשר מוצע על ידו למתן שירותי הפעלת ותחזוקת המט"ש הנו בעל ניסיון
בהפעלה של שלושה ( )3מתקני טיהור שפכים (סניטריים או תעשייתיים) שכל אחד מהם הנו
בספיקה יומית של  6,000מק"י לפחות ,ואחד מהם לפחות הנו מתקן טיהור שפכים סניטרי,

והפעלת כל מתקן על ידי מציע או קבלן ההפעלה הנה לתקופה של  24חודשים לפחות במהלך עשר
השנים האחרונות.
ה .מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה בהתאם להוראות מסמכי המכרז בנוסח המצורף
למסמכי המכרז.
ו .המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .3הורדת מסמכי המכרז ,סיור מציעים
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של התאגידים הבאים :תאגיד סובב שפרעם
בכתובת www.meyah.co.il :ו/או תאגיד מיאהקום – תאגיד כפרי גליל תחתון בע"מ בכתובת:
 www.miahcom.co.ilו/או תאגיד קולחי משגב בכתובת www.kmisgav.co.il :החל מיום
16/11/2020
המזמין יאפשר למציעים לבחון את מהות העבודות בסיור שמטרתו ללבן שאלות אשר יתעוררו .עם
זאת למידע שיימסר בסיור ,או בכלל ,לא יהא כל תוקף שהוא ,אלא אם ועד כמה שמצא ביטויו
בהבהרה בכתב שפורסמה ע"י המזמין ,ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע
שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו .הסיור יתקיים באתר המט"ש ביום ד'  18/11/2020בשעה .14:00
השתתפות בסיור אינה חובה אך היא מומלצת ביותר .הסיור יתקיים בהתאם להוראות שעת חירום
שהותקנו לצורך התמודדות עם מגפת הקורונה ,ולכן על המציע להתעדכן באתרי האינטרנט של
התאגידים השותפים עד למועד הסיור.
 .4מועד להעברת שאלות ובקשות
שאלות ו/או בקשות ניתן להעביר בכתב
 mikhrazim@miahcom.co.ilעד לתאריך .26/11/2020
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המזמין

למייל

שכתובתו:

 .5המועד להגשת ההצעות
את ההצעות יש להגיש באופן ידני לתיבת המכרזים במשרדי תאגיד המים והביוב סובב שפרעם
בע"מ ,בין השעות  08:00ועד  ,12:00וזאת עד ולא יאוחר מיום  8/12/2020בשעה .12:00
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז -יגברו הוראות מסמכי
המכרז.

