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פלגי מוצקין בע"מ תאגיד המים והביוב האזורי )להלן " :החברה" ו/או "התאגיד" ו/או "המזמין"( ,לבצע עבודות פיתוח ,שדרוג ושיקום
תשתיות ביוב ,בעיר רכסים )להלן " :העבודות"(.
ההשתתפות במכרז ,מותנית בקיום התנאים המוקדמים הבאים )תנאי סף( :
רשאי להשתתף במכרז מציע ,העומד ,במועד הגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים ,המפורטים להלן:
 2.1קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בסיווג קבלני  ,400ב3-
לפחות.
 2.2קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ,ב 5-השנים האחרונות ,בביצוע לכל הפחות עבודה אחת של הנחת קווי מים וביוב ,וזאת בהיקף כספי
לפי כתב הכמויות בגובה המכרז כולל מע"מ.
 2.3המצאת אישור לאיתנות פיננסית מסניף הבנק של הקבלן בגובה של לפחות  ₪ 3,000,000כמפורט בטופס  5ג'.
לפיכך ,על כל מגיש הצעה לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים ,כי ביום הגשת הצעתו הנו רשום כדין בהיקף המתאים המפורט לעיל.
אישורים זמניים לא יתקבלו.
 2.4מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 2.5מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים ,כולל סיור.
את מסמכי המכרז ,ניתן לקבל במשרדי החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,לאחר סיור קבלנים .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,במשרדי
החברה ,בשעות העבודה המקובלות וכן באתר האינטרנט של החברה.
סיור קבלנים יתקיים ביום ב' ,21/08/17 ,בשעה  ,10:00היציאה ,ממשרדי החברה ,ברח' החשמונאים  ,12בקרית מוצקין .ההשתתפות בסיור
הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיהן ,בהתאם להוראות המכרז( ,הינו עד ליום ה' ,07/09/17 ,עד שעה  .12:00את ההצעות
יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( ,במעטפות סגורות ,לתיבת המכרזים ,שבמשרדי החברה ברח' החשמונאים  12קרית מוצקין.
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן ,עם המציע הזוכה  /הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד.
לקבלת פרטים נוספים ,ניתן לפנות לפלגי מוצקין בע"מ  ,טל' .04-8807001 :
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