
Hessequa Munisipaliteit 

UITNODIGING OM TE TENDER 
 
SLUITINGSDATUM: 7 APRIL 2017 SLUITINGSTYD: 12:00 (GMT +2) 
 
TENDER NOMMER HES-TECH 17/1617 VERBETERING VAN WATER KWALITEIT IN GOURITSMOND 

 
Tenders word hiermee aangevra van kontrakteurs met 'n CIDB gradering van 3 ME of hoër vir die 
verbetering van die drinkwater gehalte vir Gouritsmond. Die tender maak voorsiening dat alle kleppe 
voorsiening moet maak om plaaslike inhoud te ondersteun op grond van Regulasie 9 (1) in terme van artikel 
5 van die Raamwerk vir Voorkeurverkrygingsbeleid, 2000 (Wet No 5 van 2000). 
 
Tenders moet ingedien word op die oorspronklike tender dokument en die aanbod moet geldig wees vir 8 
weke na die sluitingsdatum van die tender. Navrae aangaande die spesifikasies kan gerig word aan           
Mnr. Cobus Louw van Cobus Louw Professionale Ingenieur  by telefoon (044) 692-0441. 
 
Tender dokumente is beskikbaar teen ‘n nie-terugbetaalbare prys van R 300.00 per dokument by Me 
Leanne Windvogel wat gekontak kan word by telefoon (028) 713 8087 of e-pos leanne@hessequa.gov.za. 
Betalings kan geskied in kontant by Hessequa Munisipaliteit of per bank deposito. Die bankbesonderhede 
is: Rekeninghouer: Hessequa Munisipaliteit, Bank: Eerste Nasionale Bank, Rekeningnommer: 5357 1024 
174, Tak: Riversdale, Takkode: 200313, verwysings nommer: HES-TECH 17/1617. Die tenderdokument is 
ook beskikbaar in elektroniese formaat en kan ge-epos word na belangstellende diensteverskaffers. 
 
 
Die vasgestelde minimum drumpel persentasies vir plaaslike produksie en inhoud vir hoë druk afsluit kleppe 
(Ø200mm, PN25 - PN100) is 70%. 
 

i) Die wisselkoers wat gebruik gaan word vir die berekening van die plaaslike produksie en inhoud 
moet die wisselkoers uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) om 12:00 op 
17Maart 2017; 
 

 en 
 

ii) Slegs die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) goedgekeur tegniese spesifikasie          
aantal SATS 1286: 2011 moet gebruik word om plaaslike inhoud te bereken 

 
SABS goedgekeur tegniese spesifikasie aantal SATS 1286: 2011 en die leiding oor die berekening van 
plaaslike inhoud saam met die plaaslike inhoud Verklaring Templates (aanhangsel C (plaaslike inhoud 
Verklaring: Opsomming Bylae), D (ingevoerde inhoud Verklaring: ondersteunende skedule van aanhangsel 
C) en E (plaaslike inhoud Verklaring: ondersteunende skedule van aanhangsel C)] is toeganklik vir alle 
potensiële bieërs op amptelike webwerf van die Departement Handel en Nywerheid se 
http://www.thedti.gov.za/ nywerheidsontwikkeling / ip.jsp teen geen koste 
 
‘n Verpligte inligtingsvergadering sal plaasvind om 14h00 op Woensdag, 29 Maart 2017 by die 
Hessequa Munisipale kantore by 2 Voortrekkerstraat, Gouritsmond. Dokumente sal ook oorhandig 
word aan voornemende tenderaars wat 'n kwitansie vir die betaling van die tender dokument by hierdie 
vergadering toon. 
 
Voornemende tenderaars wat 15 (vyftien) minute of meer na die geadverteerde tyd wat die vergadering 
begin opdaag sal nie toegelaat word om die vergadering by te woon of om die bywoningsregister te teken 
nie. As 'n voornemende tenderaar vertraag is, moet hy / sy die kontakpersoon inlig voordat die vergadering 



begin en sal slegs toegelaat word om die vergadering by te woon indien die voorsitter van die vergadering, 
asook al die ander tenderaars wat die vergadering bywoon, toestemming gee. 
 
 
Volledig voltooide tenderdokumente moet in 'n verseëlde koevert geplaas word in die tenderbus op die 
grondvloer by die Hessequa Munisipaliteit - Poskantoor Gebou, 19 Main Road, Riversdal teen nie later 
nie as 12:00 (GMT + 2) op Vrydag, 7 April 2017 of dit kan gepos word om die Tenderkas, Hessequa 
Munisipaliteit, Posbus 29, Riversdal, 6670, te bereik voor die gespesifiseerde sluitingsdatum en tyd. Die 
koevert moet duidelik gemerk word met die nommer, titel en sluitingsdatum van die tender soos hierbo. 
 
‘n Bod sal geëvalueer word volgens Metode 2: Funksionaliteit, prys en voorkeur soos voorgeskryf 
deur die CIDB. 
 
‘n Bod sal vooraf geëvalueer word volgens die volgende kriteria en tenders wat ‘n  telling minder as 80 uit 
100 punte sal behaal sal nie oorweeg word nie: 
Pre-evalueringskriteria en gewig: 
 
1. Relevante en soortgelyke ervaring met 'n gewig van 25 punte 
2. Relevante verwysings dra 'n gewig van maksimum 15 punte 
3. Site Personeel / Admin Personeel dra 'n gewig van 30 punte 
4. Relevante Plant / Toerusting / Masjinerie beskikbaar met 'n gewig van 30 punte 
 
Suksesvolle tenders sal dan geëvalueer word op die 80/20 voorkeurpuntestelsel, soos voorgeskryf deur die 
Voorkeurverkrygingsregulasies, 2011. 
 
Kwitansies sal uitgereik word op versoek net vir tenders ingedien gedurende kantoorure vanaf Maandae tot 
Vrydae. Kwitansies sal nie uitgereik word vir tenders geplaas in die tenderbus na-ure of per pos ontvang. 
 
Die tenderkas word leeggemaak net ná 12:00 op die sluitingsdatum soos hierbo, hierna sal alle tenders in 
die openbaar oopgemaak. Laat tenders of tenders per e-pos of faks gestuur sal onder geen omstandighede 
aanvaar word nie. 
 
Die Munisipaliteit behou die reg voor om enige uitnodiging om te tender en / of te heradverteer of enige 
tender te verwerp of gedeeltelik te aanvaar. Die Munisipaliteit is nie verplig om die tender toe ken aan die  
laagste tender of aan die tenderaar wat die hoogtes punte behaal. 
 
Daar word van alle tenderaars wat nog nie op die Sentrale Verskaffersdatabasis geregistreer is verwag om 
te registreer sonder versuim op die voorgeskrewe vorm. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie 
tenders teo te ken aan tenderaars wat nie op die Databasis geregistreer is nie. 
 
Belangrike nota: 'n Geldige oorspronklike belasting uitklaringsertifikaat, B-BBE en gesertifiseerde 
afskrifte van direkteure en eienaars se identiteitsdokumente moet saam met die dokumentasie 
voorgelê word. 
 
 
 
 
 
 
 
J JACOBS 
MUNISIPALE BESTUURDER 


