
 

מזמין ") המזמין: "להלן(תאגיד המים וביוב של עיריית רמת גן , 514801547. פ.מ ח"מי רמת גן בע

לאספקת צנרת להולכת מים  01-10/2013בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מספר 

  ")המכרז: "להלן(

בחוצץ    rg.co.il-www.mei - באתר האינטרנט של המזמין גם הודעה בדבר המכרז מתפרסמת

  ".מכרזים"

במשרד עורכי הדין , 17:00-ל 09:00בין השעות  10.201329.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  מיום 

תמורת תשלום של , ")עורכי דין, כצנלסון להב: "להלן(תל אביב , 53רוטשילד ' להב רחוב שד, כצנלסון

   .סכום זה לא יוחזר. מ"מי רמת גן בעבשיק לפקודת , מ"ח כולל מע"ש 500

רמת גן וזאת  14ברחוב אבא הילל סילבר , ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרדי תאגיד מי רמת גן

תפסל , הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה"). מועד ההגשה: "להלן( 12:00בשעה  20131.112.עד ליום 

  . ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים

  .ב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיאאין התאגיד מתחיי

  :רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן

  .המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנלסון להב  .א

על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של   .ב

  .נדרש להיות עוסק מורשה ציע יחידמ. המשתתף במכרז

לצרף ערבות בנקאית כדין , המציע נדרש להשלים את כל הפרטים הדרושים בנספחי המכרז  .ג

" הצעת המציע"ולהתייחס לכלל מחירי היחידות המפורטות בטבלת הכמויות המצורפת לטופס 

 .למסמכי המכרז' נספח ב

הצינורות כמפורט בטבלת הכמויות כי יוכל לספק למזמין את כלל , המציע הזוכה מצהיר  .ד

למסמכי המכרז וכי כל הצינורות אשר יסופקו ' ב בנספח ב"ובטבלת כמות מלאי החירום המצ

 .על ידי המציע הזוכה ייוצרו אצל אותו ייצרן צינורות פלדה

  :ולצרף אישורים רלוונטיים יצרן הצנרתעל המציע להראות עמידה בתנאי הסף של הצנרת ושל   .ה

  .ספק צינורות פלדה עטופים/במכרז מוגבלת אך ורק ליצרןההשתתפות  .1

  .או כל תקן המאושר על ידי משרד הבריאות, למי שתייה 5452עמידה בתקן ישראלי  .2

  ).צינור שחור(לתהליך הייצור  ISOעמידת יצרן צינורות הפלדה בתקן  .3

  . אישור תו תקן לצינורות הפלדה .4



  . לתהליך הייצור ISOבתקן  עמידת יצרן הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית .5

  . לציפוי פנימי 5207תו תקן ישראלי  .6

  . לציפוי חיצוני 5289תו תקן ישראלי  .7

ומעלה ייבדקו אצל ייצרן הצינורות בבדיקות לחץ  3"צינורות הפלדה מקוטר  .8

  .ממאמץ הכניעה של הפלדה 75%הידרוסטאטי בלחץ השווה למאמץ של 

באופן רציף על ידי בעלי מקצוע מיומנים  "שירותי שדה"יצרן צינורות הפלדה יספק  .9

 .בתחום הריתוך ובתחום הציפויים והעטיפות וכן הדרכה ופיקוח על עבודות הספק

בדיקת התנגדות "לגבי  5089על יצרן הציפוי הפנימי והחיצוני לעמוד בדרישות תקן ישראלי   .ו

 'כמסמך ברף ח למפרט הטכני המצו3המפורטות בסעיף " בליה בחום" -ו, "להפרדות קטודית

על המציע להציג כי יש בידי יצרן צינורות הפלדה ציוד לביצוע הבדיקות . למסמכי המכרז

יש לצרף למסמכי . ל כל שישה חודשים"ולהמציא למזמין תוצאות בדיקה בהתאם לתקן הנ

  .המכרז דוגמת טופס לבדיקה שנעשתה במפעל בשנה האחרונה

על קו ייצור הצינורות של מכשיר לגילוי חרירים כי יבצע בדיקה רציפה , המציע הזוכה מצהיר  .ז

 . 'ט במפרט הטכני המצורף כמסמך ב3' בהתאם לדרישות סעOLIDAY DETECTOR מסוג 

המציע הזוכה יצרף את תעודת האחריות מייצרן צינורות הפלדה על כל הצינורות כמפורט   .ח

תקופת " :להלן(שנים  10תעודת האחריות תהיה לתקופה של לפחות , במסמכי המכרז

 "). האחריות

של , עבודות לפחות שלושהשנים האחרונות בביצוע  בשלושהמציע יהיה בעל ניסיון מוכח   .ט

  . כל אחת₪  500,000פריקה וסידור בהיקף של מעל , אספקת צנרת הכוללת הובלה

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי חוזרת , להבטחת קיום התחייבויותיו וחתימה על החוזה

: במילים( 50,000על סך של , בהתאם לתנאיו המפורטים במסמכי המכרז, ובלתי תלויה על שמו

  .מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, יום 90לתקופה של , ₪) אלף חמישים

  .ל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיאאין התאגיד מתחייב לקב

  

             

  ,בכבוד רב            

  מ"מי רמת גן בע          

 


