
 בע"מ מים וביוב אזורי  דיאגנעם ת מי

 80/2020מכרז פומבי מס' 

 מכרז מסגרת לשיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב
 ללי       כ

, לביצוע עבודות 1993-ו' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 17כמשמעותו בסעיף מכרז זה הינו מכרז מסגרת  .1
 כמפורט במסמכי המכרז.

הצעות לביצוע עבודות  ה"( מזמינה בזהחברה)להלן: " בע"מ יוב אזורי בע"ממי נעם תאגיד מים וב 1.1
וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז )לעיל   שיקום, חידוש ופיתוח רשת מים וביוב ל

בכוונת החברה לצאת לביצוע עבודות של שיקום, שדרוג ופיתוח קווי מים וביוב "(. העבודותולהלן : "
 , מגדל העמק ועפולה. לי נוף הגלקום רחבה של תשתיות המים והביוב בערים במסגרת תוכנית שי

חודשים(, החל ממועד החתימה על חוזה   12תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת ) 1.2
ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלק 

ים המפורטים אנלתבסה"כ, והכל בהתאם להוראות ו שנים שבעת ממנה ועד לתקופה מקסימאלית ב
 במסמכי המכרז. 

על נספחיו והמהווה  תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות  1.3
העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 . הטכני/המפרט המיוחד"( טרמפנספח ז' למסמך ב' )להלן: "הבמפרט הטכני המצורף כ

בהתאם לשיקול  למען הסר ספק, מובהר בזאת למשתתפים )כמו גם לקבלן הזוכה( כי המזמין רשאי,  1.4
, להעביר עבודה ו/או עבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ולקבלן הזוכה לא תהא כל דעתו הבלעדי

 זה. תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין 
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 , המפורטים להלן: בכל התנאים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז מציע העומד, במועד הגשת הצעות,  .2
 

-קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 2.1
 .לפחות 2-, ב260 ניבלק בסיווג ,1969

בביצוע עבודות שיקום ו/או פיתוח ו/או שדרוג של  ו/או כקבלן משנה קבלן ראשיקודם מוכח כבעל ניסיון  2.2
רשת מים עירונית ורשת ביוב עירונית, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב, אשר 

מים וביוב,  ידתאגומית ו/או לעבודות מסוג זה לרשות מק 2019 -ו  2018, 2017 מן השנים אחת בכל ביצע
 תושבים לפחות.  40,000, שאחד מהם לפחות מונה או כקבלן משנהו/ ן ראשיכקבל

ובע מעבודות שיקום ו/או  הנ 2019 -ו  2018, 2017אחת משלוש השנים  בכל המחזור הכספי של המציע 2.3
 מע"מ( בשנה.  מיליון ₪ )לפני 10פיתוח ו/או שדרוג רשתות מים וביוב עירוניות הנו לפחות 

 ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. ותעלהצהמציע צירף  2.4
 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, 

למעט אם צוין אחרת, במפורש, במסמכי  , ת, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבדבין השאר, הערבות הבנקאי

 .המכרז

 

 מסמכי המכרז

<  ---תחת לשונית פרסומים ומכרזים  מוד:עאגיד בבאתר התיש להוריד שה את חוברת מסמכי המכרז להג .א
 . 20.5.20, זאת החל מיום מכרזים

רגיל ולמלא את הצעתו בכתב יד קריא וברור או  A4 על המציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף .ב
 .בהדפסה

שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר מכרז למסור את פרטיו )של המשתתף בריותו ות באחשובות להבהרקבלת תלצורך  . ג
 igor@mey-noam.co.il   ( לכתובת דוא"לומספר פקסימיליה

, ההודעות המפורסמות תר האינטרנט של התאגידעלו לאים שיובאופן שוטף בעדכונבאחריות המציעים להתעדכן  .ד
 באתר מהוות חלק ממסמכי המכרז.

 31.5.2020המשתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב למהנדס החברה, עד ליום  .ה
 

 ערבות

הנדרש  בנוסח  מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של בנק ישראלי כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית
 . ₪ 200,000מכרז בסך של ב

 פתיחה פומבית/ מפגש מציעים

 וף מסמכי המכרז.ת המלאות בגיש לעיין בהוראו - ופתיחה פומבית של ההצעות אין מפגש מציעיםם לנוכח מצב החירו

 



 הגשת ההצעה

מסמכי המכרז שנמסרו לו  כן את יתרוותנאי המכרז, ו, בהתאם לדרישות להפקיד במסירה אישית את הצעתעל המציע 
  0021:בשעה  11.6.2020מיום החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה לא יאוחר על ידי 

 ".  80/2020מכרז פומבי מס'  -ב וביות מים תוח רש חידוש ופי ום,שיקלמכרז מסגרת על המעטפה יצוין: "
 . ואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרזוח ההצעה בדמשל

 

 באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד בהם הוגשה. 
יחת תפלא ניתן להשתתף בישיבת , המצבכמו כן בשל  ות.הצעת ההגשבעת  פותפכקפיד על חבישת מסיכה ויש לה

 . מסר הודעה מטעם התאגידי, למעט מקום בו יוחלט אחרת ואז תהפתיחה יופץ לכל המציעיםפרוטוקול  .מעטפותה
 

 

 ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז. 

 

 אין החברה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא. 

 

 המכרז. במקרה של סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי

 האחריות להתעדכן בשינויים ולהירשם בתאגיד הנה באחריות המציעים בלבד          

 "ממי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע


