מכרז פומבי מס'  – 3/19לביצוע החלפת קווי מים בכוכב יאיר
תאגיד המים והביוב פלגי השרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל
בע"מ ,מזמינים אותך בזה להגיש הצעתך למכרז פומבי מס'  03/19לביצוע החלפת קווי מים בכוכב יאיר.
על המציע שיזכה לבצע עבודות החלפת צנרת במספר שכונות בכוכב יאיר כמפורט להלן
 .1רחוב האגוז – החלפת צנרת המים לאורך כל הרחוב בקטרים " 6"-4ובאורך כולל של כ 1,800-מ'.
 .2רחוב ההר והנגב והמבואות – החלפת צנרת מים בקוטר " 4ובאורך כולל של כ 2,100 -מ'
 .3רחוב הכינורות – החלפת צנרת מים בקוטר " 4ובאורך כולל של כ 400-מ'
המכרז הינו מכרז הנחה על כתב כמויות המצורף למסמכי המכרז.
רשאים להשתתף ולהגיש הצעות:

רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים
הבאים:
.1
.2

.3
.4

אדם פרטי אחד תושב ישראל או ע"י תאגיד משפטי אחד (חברה או שותפות ,הרשומה כדין
בישראל) .הצעה שלא תוגש כאמור  -תיפסל.
המציע ביצע והשלים לפחות שתי עבודות בשנה להנחת קווי מים מסוג פלדה טריו בקוטר של
 "4ומעלה ,באורך של קילומטר אחד ,כל עבודה ,ובהיקף כספי שלא פחות מ₪ 500,000 -
לעבודה ,בין השנים . 2016-2018
מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בתת סעיף זה הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי
המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה ,מסוג  260ב.2 -

ערבות מכרז
יש להגיש עם ההצעה ערבות בנקאית אוטונומית ,כלפי החברה ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז
ע"ס ( ₪ 250,000במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים ) שהוצאה על ידי בנק בישראל
לבקשת ועל שם המשתתף.
על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך  18/09/2019וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
לוח זמנים להגשת ההצעות:
 .1ניתן לקחת מסמכי מכרז החל מיום 27/05/2019
 .2סיור קבלנים יתקיים ב– 04/06/2019בשעה  . 13:30במשרדי תאגיד פלגי שרון ברחוב התע"ש 22
כפר סבא .ההשתתפות בסיור הקבלנים חובה ,ומהווה תנאי להשתתפות במכרז .
 .3ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז ,הערבות וכל האישורים הנדרשים בתנאי המכרז יש להכניס
למעטפה הרשמית של ועדת המכרזים ולהגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת המעטפה
לתיבת המכרזים אשר במשרדי התאגיד ברחוב התע"ש  22כפר סבא  ,לא יאוחר מ –
 18/06/2019בשעה  12.00בצהרים.
לפרטים ניתן לפנות במייל לתאגיד פלגי שרון rinata@palgey-sharon.co.il :

