
 
 

 :העבודות הבאותצוע ילבהצעות מקבלנים זמינה בזה מ
  מכרז מסגרת – 15123/מכרז מספר 

 לביצוע פרוייקטים בתחום תשתיות מים וביוב

 

 : תנאי סף

 . ₪ 500,000בשווי ערבות בנקאית  .1

 .4-ב 400סיווג קבלנים נדרש:  .2
תחזוקה, רשאי להשתתף במכרז מציע אשר ביצע בפועל עבודות  – נסיון קודם .3

שיקום וחידוש רשת המים ו/או הביוב עבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב 
במסגרת הסכם עם אותו תאגיד מים וביוב  2014ועד דצמבר  2012לפחות מינואר 

 ו/או רשות מקומית:

עבודות בתחום המים ו/או הביוב )להלן: "העבודות" ו/או  3לפחות  א.
 "צנרת רטובה"(.

נפש לכל  100,000צעו בישוב מוניציפלי בעל אוכלוסיה של העבודות בו ב.
 הפחות.

לשנה בכל אחת  ₪מיליון  3.5היקף כל אחת מהעבודות עומד על לפחות  ג.
, בהרכב עבודות דומה. לעניין היקף 2014, 2013, 2012מהשנים 

העבודות, מובהר מראש, כי במידה והמציע יציג עבודה הכלולה בהסכם 
רי שהיא תחושב כעבודה נפרדת בפני עצמה, לגבי כל מסגרת רב שנתי, ה

 שנה קלנדרית.

"הרכב עבודות דומה" לענין תנאי סף זה משמעו: עבודות להנחת צנרת  ד.
רטובה ועבודות פיתוח במפרט הנדסי דומה ותנאי עבודה דומים לאלה 

 הכלולים במכרז זה.

על קיום מערכת ניהול איכות בתחום נשוא מכרז  ISO9001על המציע לצרף תעודת  .4
 זה על שם המציע.

 . למסמכי המכרזמכתבי המלצות בנוסח המצורף  3 .5

 רכישת מסמכי המכרז ממיתב.  .6
 

 :  כללימידע 

 אשר לא יוחזרו לרוכש בכל מקרה.₪ 300,1 – עלות רכישת מכרז ,  

   .5939395553-03/ –לפון יש לתאם מראש בטניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום. 

  חודשים כל אחת או חלק מהן. 12אופציות בנות  4חודשים +  12: ההתקשרותמשך 

  פ"ת, , פינת רח' הס, 5את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברח' העלייה השנייה

 יש לתאם מראש בטלפון . )לא כולל חגים וחול המועד( 9:00 – 16:00ה' בין השעות  –בימים א' 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש עד לא )יעל שאוס אפרת/שלומית אבידן(.  9395553/593-03

 .12.01.2016יאוחר מיום 

  שלישי יוםעד  ,2שבקומה  תיבת המכרזיםל -למשרדי החברה את ההצעות יש להגיש 

 .במעטפה סגורה  0013:בשעה  19.01.2016



 
 .מיתב אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

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

       

 עו"ד ירון מזרחי       
 מנכ"ל                          

 

                     

 כל הזמן בשבילך זורמים ומתחדשים  –מיתב                


