נוסח מודעה לעיתון
מכרז פומבי מס' 01/2018

מכרז לאספקת והתקנת מגובים
כללי
1.1

מי יבנה בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות לאספקת והתקנת מגובים ומסוע
דחסן ,בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.

1.2

הספק יספק את הציוד בתוך  10שבועות קלנדריים מן המועד הנקוב בצו תחילת עבודות
שיימסר לו על ידי המזמין .זמן ההתקנה הינו לא יאוחר משבועיים מיום האספקה לאתר.

1.3

העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט המיוחד
המצורף למכרז (נספח ב' לחוזה ההתקשרות) והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

תנאי סף להשתתפות במכרז
 .2רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים
המצטברים המפורטים להלן:
 2.1מציע שהינו נציג רשמי של יצרן הציוד (כהגדרתו במכרז זה) בארץ.
 2.2מציע שהינו בעל יכולת לספק שירותי התקנה ותחזוקה מקצועיים לציוד (כהגדרתו
במכרז זה) (דהיינו ,הינו בעל בית מלאכה ו/או התקשר בהסכם למתן השירותים הנ"ל
עם בית מלאכה ו/או ברשותו צוות שירות למתן השירות לציוד אשר ייעודיים לציוד
המוצע על ידו).
 2.3מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים
במכרז ,כולל ,בין השאר ,הניסיון והערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

סיור קבלנים
סיור קבלנים יתקיים ביום  , 28.10.2018בשעה  .10:00נקודת המפגש בתאגיד מי יבנה.
אין חובה להשתתף בסיור הקבלנים.

מסמכי המכרז
 .4את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר התאגיד.
בעמוד :פרסומים ומכרזים .לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז
למסור את פרטיו (שם מלא ,כתובת דוא"ל ,דואר ומספר פקסימיליה) לכתובת דוא"ל
.liora@mey-yavne.co.il

ערבות
 .5המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של ( ₪ 30,000שלושים
אלף  ,)₪בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ,לטובת החברה ,להבטחת קיום תנאי המכרז ,ההצעה,
חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום  1.11.2018בשעה .12:00
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
מי יבנה בע"מ

