תאגיד מי רמת גן בע"מ ח.פ ,514801547 .תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן (להלן" :המזמין" או/ו
"התאגיד") מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי  03-11/2017לתכנון ,הקמה
והפעלה של מתקן להרחקת חנקות ממי באר יוסף (להלן":המתקן") עבור מי רמת גן בע"מ (להלן:
"המכרז") ,וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
הפעלה ותחזוקת המתקן והבטחת פעילותו השוטפת נדרשת לתקופה של  10שנים ממועד סיום הרצתו
והפעלתו הראשונית ואישורו על ידי המזמין והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי
המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום ד'  22.11.2017בין השעות  09:00ל –  ,13:00במשרדי התאגיד
בכתובת :בית עוז ,אבא הילל סילבר  14רמת גן ,בקומה ( 7להלן" :משרדי התאגיד").
מפגש מציעים יתקיים ביום  23.11.2017בשעה  14:30במשרדי התאגיד ויכלול גם סיור בשטח .המזמין
שומר לעצמו זכות לקבוע מועד חלופי או נוסף למפגש מציעים .השתתפות בסיור מציעים היא חובה.
ההצעות תוגשנה במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום
 28.12.2017בשעה ( 13:00להלן" :מועד ההגשה") .הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל.
התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .התאגיד יהא רשאי לנהל משא
ומתן עם המציע הזוכה  /הזוכים על פי דיני המכרזים.
בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז.
רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:
על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף  -רשאי להגיש הצעה מי שבמועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד
בכל התנאים המצטברים שלהלן ,ואלה התנאים:
1.1

המציע תכנן ,הקים ,והשלים ביצוע מתאריך  1.1.2007לפחות שני ( )2מתקנים
לטיוב/התפלת מים ואספקתם כמי שתייה עבור גופים ציבוריים ו/או תאגידי מים וביוב
ו/או רשויות מקומיות ,ואשר כל אחד מן המתקנים הינו מיועד לספיקה של לפחות 300,000
מ"ק לשנה.
משמעות המונח "תכנן ,הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו,
הקים את המתקן בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו ,וכי נכון למועד להגשת הצעות
המתקן סיים תקופת הרצה ,מספק מי שתייה למזמין המתקן.
למען הסר כל ספק לא ניתן להציג ניסיון קודם של מתקנים שהוקמו בתעשייה לצרכי
התפלת מים וטיובם לצרכי תהליך.

1.2

המציע תכנן ,ספק ,הקים והשלים ביצוע מתאריך  1.1.2007של לפחות מתקן אחד
בטכנולוגיה המוצעת על ידו קרי ,אוסמוזה הפוכה או אלקטרו דיאליזה לטיפול במים
בנוסף למתקנים המפורטים בסעיף .2.1
משמעות המונח "תכנן ,הקים והשלים ביצוע" היא כי המציע ביצע תכנון מפורט בעצמו,
הקים את המתקן בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו ,וכי נכון למועד להגשת הצעות
המתקן סיים תקופת הרצה ,מספק מים מטופלים למזמין המתקן.

 1.3המציע ,מתפעל ומתחזק באופן שוטף במשך שנתיים רצופות ,החל מתאריך 1.1.2010
לפחות ועד מועד ההצעה  2מתקנים של מתקני טיוב ו/או התפלה של מים המיועדים
לאספקה כמי שתייה שלפחות אחד ( )1מן המתקנים הינו בטכנולוגיה המוצעת על ידו.
 1.4למציע ובבעלותו ,מערך תפעול ואחזקה של מתקני טיפול הכולל טכנאים ,אנשי אחזקה
ומערך חלקי חילוף החל משנת .1.1.2015
 1.5יחס ההשבה הכללי של המתקן המוצע הינו לפחות  90%לאורך כל תקופת ההפעלה.
 1.6למציע מחזור כספי מינימאלי בסך ( ₪ 3,000,000שלושה מיליון  )₪בכל אחת מ( 3 -שלוש)
שנים רצופות בין השנים  .2017-2014למען הסר ספק ,הצגת מחזור כספי מינימאלי בכל
אחת מן השנים  2016-2014תהווה עמידה בתנאי הסף וכך גם הצגת מחזור כספי מינימאלי
בכל אחת מן השנים .2017-2015
 1.7המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל
ספרי חשבונות ורשומות ,ומדווח לרשויות המס כחוק.
 1.8המציע השתתף בסיור מציעים.
 1.9המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.
 1.10המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי המזמין.
 1.11המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך.
בכבוד רב,
מי רמת גן בע"מ

