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 ביצוע עבודות אחזקה ברשתות המים הציבוריות – 20/610מכרז מספר 
 

  .10:00בשעה  20.12.2020מפגש וסיור קבלנים ייערך ביום 

 פתח תקווה. 6שוולב מיתב ברחוב במחסני חירום של מקום המפגש יהיה 

 .בוריס אוליצקימר  – 054-5605785מס' טלפון לפרטים בנוגע למפגש מציעים : 

 .חובה–ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים 

 : תנאי סף

 :המצטברים הבאים רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים

רשאים להשתתף במכרז קבלנים הרשומים, במועד הגשת ההצעות, בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום  .1

תוקף כאמור -המציע יצרף אישור בר .2-ב 260בקוד  1969 –לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט קבלנים 

 בדבר היותו קבלן רשום.

למציע )בעצמו( נסיון כקבלן ראשי בביצוע עבודות של הנחת קווים וגם עבודות של אחזקת שבר, עבור  .2

חודשים  36שנים רצופות ) 3תאגיד מים וביוב/רשות מקומית, במערכת המים/הביוב העירונית, במשך 

רצופים(, על פי הסכם מסגרת שנתי מתמשך בינו לבין התאגיד או הרשות המקומית, כאשר מערכת 

תושבים  120,000המים/הביוב בה ביצע המציע את עבודות השבר שימשה במועד האחזקה על ידי המציע 

 לפחות.

ת של אחזקת שבר במערכת בנוסף, במועד הגשת ההצעות המציע מספק, כקבלן ראשי, עבודו

המים/הביוב העירונית, עבור תאגיד/רשות מקומית, כאשר מערכת המים/הביוב שאותה מתחזק המציע 

 תושבים לפחות. 120,000-מספקת שירותים ל

 לענין תנאי סף זה:

עבודות אחזקת שבר הינן עבודות שבוצעו על פי התקשרות מסגרת שנתית בין המציע לבין תאגיד  .א

 ב/הרשות המקומית, לביצוע עבודות אחזקת שבר במערכת המים/הביוב העירונית.המים והביו

לא כולל מערכות מים וביוב הקיימות בתוך מבנים מגרשים  –מערכת המים/הביוב העירונית  .ב

 בבעלות/באחזקת העירייה )כדוגמת מגרשי ספורט(.

בחלק השני של תנאי  חודשים החלק הראשון של תנאי הסף, וההתקשרות 36אין חובה שהנסיון של  .ג

 הסף הינן עבור אותו התאגיד.

מספר התושבים ייבחן בהתאם לנתוני בלמ"ס נכון לתקופה הרלבנטית. מובהר כי המציע אשר  .ד

תושבים, אינו עומד  120,000-תיחזק חלק ממערכת המים/הביוב העירונית, ביישוב בו גרים מעל ל

 תושבים. 120,000חות בתנאי הסף, אלא אם כן החלק שתיחזק המציע שימש לפ

על המציע לצרף מסמכים אשר יעידו על העמידה בתנאי סף זה, כאשר נותן האישור נדרש להבהיר כי 

ראה את הדרישות במכרז טרם נתן את אישורו, תוך דגש על מספר התושבים ששימשה המערכת 

 שתיחזק המציע.

 ., כנדרש במסמכי המכרזערבות למכרזעל המציע לצרף   .3



 
-'. על מכתבי ההמלצות להיחתם עלבמכתבי המלצות בנוסח המצורף כנספח  3מציע לצרף להצעתו על ה .4

ידי מנכ"ל/מהנדס מזמין העבודה בלבד. כל המלצה תינתן ע"י מזמין העבודה שצויינה בהתייחס לסעיף 

 המלצות בנוסח אחר לא תתקבלנה. .לעיל 2

על המציע להיות הבעלים של כלי העבודה המפורטים להלן, וזאת נכון למועד פרסום המכרז על פי  .5

 הרשיונות שיש לכלול כחלק מההצעה:

 כלי אחד. –או ש"ע  JCB-3מחפר מסוג  א. 

 כלים. 2 –או לאחר מכן  2016מכבש גלילי, משנת ייצור  ב.

 ם.כלי 2 –או לאחר מכן  2016מחפר זחלי זעיר, משנת  ג.

 כלים. 2 –או לאחר מכן  2016יעה אופני זעיר, משנת  ד.

 .חובה - השתתפות במפגש קבלנים .6

לתקנות חובת המכרזים  6הצהרה של המציע, לפיה הוא עומד, בכל התנאים המפורטים בסעיף יש לצרף   .7

  .1993 –תשנ"ג 

כתב אישום לבית  גד מנהל ממנהליולא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נהמציע   .8

)עבירות שוחד( לחוק  290-297סעיפים  משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי

לחוק העונשין )עבירות גניבה(,  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים  )להלן: "חוק 1977 -העונשין, התשל"ז

לביצוע  ת מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטילחוק העונשין )עבירו 438עד  414 או לפי סעיפים

נגד מנהל ממנהליו צו למניעת  העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או

 .2001הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב 

בתחום נשוא  ת ניהול איכותמערכבתוקף על שם המציע על קיום  ISO 9001 על המציע לצרף תעודת .9

 המכרז. 

 לא תדון כלל. - הצעה שלא תמלא אחר כל התנאים האמורים לעיל או אחד מהם
 

 המשתתף יצרף להצעתו בנוסף את המסמכים והאישורים הבאים:
 

 .1976 –אישור תקף, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  •

 ניכוי מס הכנסה במקור.אישור תקף, על  •

אישור מאומת על ידי עו"ד או רו"ח של/מאת הגוף המשתתף, בדבר רישום התאגיד כדין )תעודת התאגדות  •

ותקנון(, זהות בעלי המניות ושיעור אחזקתם בתאגיד, שמות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד 

 בחתימתם.

 בפניו על מסמכי ההצעה. אישור עו"ד או רו"ח של המשתתף, לפיו חתם המשתתף •

 :  כללימידע 

בשעות העבודה הרגילות  בתיאום  בדואר אלקטרוניניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ותנאיו ללא תמורה  •

המבקש  ימלא)יעל שאוס אפרת/מיטל פיינר(. לצורך קבלת מסמכי המכרז  03-9395553/667טלפוני מראש 

 רזים, בין השאר, למשלוח מכתבי הבהרה באם יהיו כאלו.פרטי התקשרות אשר ישמשו את רע"ן מכטופס 

 חודשים כל אחת. 12אופציות בנות  4חודשים+ 12משך ההתקשרות:  •

 1.20201.11עד יום לתיבת המכרזים אצל השומר שבקומת הכניסה,  -את ההצעות יש להגיש למשרדי החברה  •

 במעטפה סגורה.  13:00בשעה 



 
 הזולה ביותר.מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  •

 מיתב לא תקבל הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל. 

 עו"ד ירון מזרחי           
 מנכ"ל                                           
        


