הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת /מאגר מציעים בתחום מודדים
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ (להלן" :החברה") פונה בזאת לקבלת פרטי מציעים,
לצורך עריכה ועדכון שוטף של רשימת/מאגר מציעים ,בהתאם לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג ,1993-כמפורט להלן:
.1

החברה ערכה רשימת/מאגר מציעים –בתחום המים והביוב בהתאם לתקנות
חובת המכרזים ,התשנ"ג .1996-באפשרותם של יועצים ,המעוניינים להצטרף
למאגר ,להגיש בקשה להצטרף למאגר ,בהתאם להוראות שלהלן.

.2

מועמדים העונים על כל דרישות הסף (דרישות מצטברות) שלהלן ביחס לכל
מאגר מוזמנים בזה להגיש מועמדות להצטרפות למאגר.

 2.1מאגר מתכננים:
למאגר המתכננים בתחום המים ובתחום הביוב ,ובכלל זה בין השאר תכנון מערכות
מים וביוב ציבוריות ,לרבות קווים בקטרים שונים ,תכנון תחנת שאיבה (כולל תכנית
חשמל).
 2.1.1בתחום המים:
א .מציע שהינו בעל רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ב .מציע שתכנן פרויקטים בתחום המים לתאגיד מים וביוב בהיקף כספי
מצטבר של לפחות  3מלש"ח לשנה לא כולל מע"מ ,בכל אחת מ –  3השנים
האחרונות ()2014,2015,2016
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.
 2.1.2בתחום הביוב:
א .מציע שהינו בעל רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ב .מציע שתכנן פרויקטים בתחום הביוב קווי ביוב ו/או תחנות ביוב לתאגיד
מים וביוב ,פרויקטים בהיקף כספי מצטבר של לפחות  1מלש"ח לשנה לא
כולל מע"מ ,בכל אחת מ –  3השנים האחרונות (.)2014,2015,2016
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.

 2.2מאגר מפקחים:
א .מציע שהינו בעל רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים מעל  3שנים או
ההנדסאים בתחום עבודות בנייה הנדסית או תשתיות מים וביוב או חשמל
ובקרה או מכונות או קרקע מעל  10שנים.

ב  .מציע שפיקח על פרויקטים בתחום המים ו/או הביוב בהיקף ביצוע מצטבר
של לפחות  3מלש"ח לא כולל מע"מ ,בשנים האחרונות
()2011,2012,2013,2014,2015,2016
ג .מציע שהינו בעל הכשרה בכל אלה:
( )1קריאת תכניות ביצוע;
( )2קריאת מפות מדידה;
( )3הכנת תכנית פיקוח ,מדדי איכות ויומני עבודה;
( )4היבטים משפטיים בעבודת הפיקוח ,לרבות בנושא דיני תכנון ובנייה,
בטיחות וגיהות והוראות שנועדו להבטיח את איכות מי השתייה;
( )5ניהול סיכונים בעבודת הפיקוח;
( )6תקנים לתשתיות מים וביוב;
( )7פיקוח על עבודות מדידה ,עבודות שיקום והחזרת השטח לקדמותו,
עבודות הקמה והתקנה ,לרבות הנחה והתקנה של צנרת פיברגלאס ,צנרת
פוליוויניל כלוריד ( )PVCוצנרת פוליאתילן ( ,)PEהקמת בריכות מים,
התקנת צנרת פלדה עירונית ובין-עירונית ,הנחת שוחות ותאי בקרה,
עבודות ריתוך והתקנת אבזרים.
ד .מהנדס תאגידי מים וביוב או מנהל מחלקת ניהול ופיקוח על פרויקטים
בתאגידי מים וביוב מעל שנתיים.
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.
 2.3מאגר מנהלי פרויקטים:
א .מציע שהינו בעל רישיון בפנקס המהנדסים והאדריכלים  10שנים ומעלה.
ב .מציע שניהל פרויקטים בתחום המים ו/או הביוב בהיקף ביצוע מצטבר של
לפחות  3מלש"ח לא כולל מע"מ ,ב 3השנים האחרונות (.)2014,2015,2016
ג .מהנדס תאגידי מים וביוב או מנהל מחלקת ניהול ופיקוח על פרויקטים
בתאגידי מים וביוב מעל שנתיים.
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.

 2.4מאגר מודדים:
א .מציע שהינו בעל רישיון מודד מוסמך בתוקף .מציע שהינו תאגיד ,נדרש שמנהל
הפרויקט מטעם המציע הינו בעלי רישיון כאמור.
ב .מציע שהינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות מדידה עבור
תאגידי מים וביוב בתחום המים ו/או ביוב בהיקף כספי מצטבר של לפחות
 50,000ש''ח לא כולל מע"מ ,ב  3השנים האחרונות (.)2014,2015,2016
על המציע לצרף אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל.
.3

כל המעוניין להיכלל ברשימת/מאגר המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות
המפורטות לעיל ,יגיש בקשה בכתב ,בצירוף הפרטים/המסמכים הבאים:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

שם המציע
אישיות משפטית (חברה בע"מ ,עסק ,שותפות וכו').
מס' זהות או מס' ח.פ/.ח.צ ,.לפי העניין.
כתובת המציע ,איש קשר ומס' טלפון.
קורות חיים /פרופיל חברה.
יש לציין על גבי המעטפה את סוג המאגר אליו מגישים מועמדות ("מאגר
מתכננים בתחום המים"" /מאגר מתכננים בתחום הביוב" " /מאגר
מפקחים"" /מאגר מנהלי פרויקטים"" /מאגר מודדים") ולצרף
אישורים/המלצות המעידים על עמידה בתנאי הסף.

.4

מציע ייכלל ברשימת/מאגר המציעים ,אם תמצא אותו וועדת המכרזים מתאים
לכך .וועדת המכרזים תהא רשאית שלא לכלול אדם ברשימת המציעים ,או להורות
על מחיקתו מרשימה כאמור ,בהתאם להוראות הדין.

.5

החברה תהיה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ולקבל חוות
דעת מגורמים שונים ,על פי שיקול דעתה .החברה רשאית (אך לא חייבת) לדרוש
מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות
לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע ועמידתו
בתנאי הסף .לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב
לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.
רק היועצים העומדים בתנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.

.6

מובהר ,כי מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות בהתקשרות שתערך
בעקבותיה ,ככל שתערך ,לא תקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה
לפנייה ,ולא יחייב את שיתופו בהתקשרות עמו בכל דרך אחרת.

.7

בפנייה זו ,או במענה אליה ,אין משום מחויבות כלשהי של החברה להתקשר עם מי
שנענה לפנייה ,או עם גורם אחר כלשהו בעניין שלעיל .רק הסכם התקשרות מחייב,
אשר נערך עפ"י כל דין ,יחייב את החברה.

.8

ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב אל החברה וזאת באמצעות פקס מס'
.049862136

.9

קיימת אפשרות לפנות בבקשה להיכלל במאגרים בכל עת  .החברה תודיע למי שפנה
בבקשה להיכלל במאגר /ים את החלטתה בבקשתו סמוך לאחר קבלת החלטה לגביה
בוועדת המכרזים.

.10

יועצים הנכללים במאגר היועצים של החברה (המפורסם באתר האינטרנט של
החברה) אינם נדרשים להגיש שוב פנייה כאמור.

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

