
מ  "מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע
ד אל כרום 'במגת לביצוע השלמת קווי ביוב בשכונה מערבימכרז 

 4/2013' מכרז פומבי מס

פונה בזאת לקבלת הצעות  ("החברה: "להלן) מ"מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע .1
 הכל בהתאם לתנאי והוראות ד אל כרום'במגת לביצוע השלמת קווי ביוב בשכונה מערבי

 .המכרז

קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי  יום 180תקופת ביצוע העבודות הינם  .2
 .החברה

 .י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות"תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ .3

ובין השאר במפרט הטכני המצורף , מפורטים במסמכי המכרז, היקפם ותנאיהם, השירותים .4
 .  למכרז ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 תנאי סף להשתתפות במכרז

 בכל התנאים רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים במועד האחרון להגשת הצעות .5
 : המפורטים להלןהמצטברים

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לענף ראשי במקצועות  .א
 . לפחות1- ב400ביוב וניקוז מים בסיווג 

 בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז עבור  מוכחקבלנים בעלי ניסיון מקצועי .ב
שקדמו למועד האחרון להגשת  השנים 3או תאגיד מים וביוב במהלך /רשות מקומית ו

 .(2010,2011,2012)הצעות 

 .מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז .ג

 .מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים וסיור קבלנים .ד

בהתאם להוראות מסמכי  ₪ 90,000ס "מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ע .ה
 . המכרז

י ישות משפטית אחת וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז כולל "הצעת משתתף תוגש ע
. יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד, הניסיון והערבות הבנקאית, בין השאר

 
 רכישת מסמכי המכרז

 
במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום של  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש .6

לרבות איחור , אי השתתפות המציע במכרז מכל סיבה שהיא. שלא יוחזרו, (מ" מעכולל₪ )2,000
  עילה להחזרת תשלוםיהוולא ,  ביטולו של המכרז על ידי החברהאו/ו, במועד מסירת ההצעה

 .זה

 

במשרדי  16:00 עד 09:00בין השעות ' עד ה' בימים ב, ללא תשלום ניתן לעיין במסמכי המכרז .7
 .החברה

 מפגש מציעים

 .במשרדי החברה10:00 בשעה 9.4.13מפגש מציעים יתקיים ביום  .1

 .סיור הקבלנים יתקיים מיד לאחר מפגש המציעים .2

לביצוע השלמת קווי ביוב  4/2013'  פומבי מסמכרזבמעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות .3
 24.4.13יש להפקיד במסירה ידנית במשרדי החברה עד ליום ד אל כרום'במגת בשכונה מערבי

 .בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 12:00בשעה 

 .אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .4

 מוסטפא אבו ריא
 

 ל מי הגליל"מנכ
     


