מכרז פומבי מס' 01/2022
לביצוע עבודות עפר ,ניקוז ,סלילה מים וביוב באזור התעשיה "ישעי" ,בבית שמש

כללי
.1

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ (להלן" :החברה") ותאגיד המים והביוב מי שמש בע"מ (להלן" :מי
שמש") [להלן ביחד" :המזמינות"] מזמינות בזזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות עפר ,ניקוז ,סלילה מים וביוב
באזור התעשיה "ישעי" ,בבית שמש במסמכי המכרז שבכותרת.

.2

האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז והדרישות הכלולות בו ,המופיעים במלואם במסמכי המכרז.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,ייקבע האמור במסמכי המכרז.

תנאי הסף
 .3תנאי הסף דורשים סיווג קבלני בענף  200בסיווג ג' ,5סיווג קבלני בענף  260סיווג ג' 4לפחות וכן דרישות מקצועיות
ואחרות כמפורט במסמכי המכרז .מובהר כי ר שאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במועד הגשת
ההצעה למכרז ,בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
רכישת חוברת המכרז והבהרות:
 .4פרטי המכרז ותנאיו המחייבים מצויים בחוברת המכרז ,אותה ניתן לרכוש תמורת תשלום של , ₪ 2,500שלא
יוחזרו מכל סיבה שהיא ,במשרדי החברה ,דרך יצחק רבין פינת הרצל ,בככר מומי (מתחם בזק הישן) בית שמש
("משרדי החברה") ,בימים א'-ה' החל מיום  17/01/2022בין השעות  .10:00-15:00ניתן לעיין ללא תשלום
בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל וכן באתר החברה בכתובת ./https://www.kbsh.biz
.5

לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב בלבד ,בדוא"ל  sw@kbsh.bizעד ליום
ד'.26/01/2022 ,

מפגש וסיור מציעים:
 .6ביום ג' 18/01/2022 ,בשעה  11:00יערך מפגש הבהרות למציעים באמצעות ה , zoom-המפגש הינו חובה ומהווה תנאי מוקדם
להגשת ההצעות .לשם השתתפות במפגש הבהרות ,על המציעים לפנות למשרד באמצעות מייל שכתובתו  sw@kbsh.biz :על
מנת לרשום את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות.
 .7ביום ג' 18/01/2022 ,בשעה  15:00יערך סיור קבלנים באתרי הפרויקטים נקודת המפגש "באזור תעשייה לביא /ברוש" כיכר
וירג'יניה ,המפגש הינו רשות.
הגשת ההצעות:
 .8המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ,יום ד' 09/02/2022 ,עד השעה  ,12:00בהפקדה ידנית לתיבת
המכרזים שבמשרדי החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל ,בכיכר מומי (מתחם בזק הישן) בית שמש.
 .9המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז לרבות ערביות בנקאיות אוטונומיות
בנוסח זהה לזה שבמסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות המכרז.
 .10ההצעות ייבחנו בצורה דו שלבית ,על בסיס אמות מידה של איכות ומחיר ,כמפורט במסמכי המכרז.

זאב לכוביצקי,
מנכ"ל החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

