
 ]הקלד טקסט[

 

 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ 

  3131031' מס פומבי מכרז

 אחזקת מערכות ביוב על ידי ביובית 
 פתיחת סתימות, שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב()

 
 כללי      

 

"( מזמינה בזה הצעות לעבודות החברה)להלן: "מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ  .1

 "(.העבודות" תנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן:אחזקת מערכות ביוב על ידי ביובית, בהתאם ל

לחברה נתונה חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.  תקופת ההתקשרות הינה לשנה ממועד .2

אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת החוזה לארבע שנים ה

 נוספות בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. 

 המכרז, החברה מבקשת לקבל הצעות לעבודות, לפי החלוקה שלהלן: במסמכיכמפורט  .3

 נחף ואל שגור. –סכנין ואשכול ג' –ועראבה, אשכול ב'  אשכול א' דיר חנא     

 או רק לחלק מהם.הנ"ל המציעים רשאים להגיש הצעתם לביצוע העבודות לכל אחד מהאשכולות    

החברה תפצל את העבודות בין שני מציעים או שלושה מציעים לפי שיקול דעתה.  יודגש כי החברה  .4

 מכרז זה לקבלן אחד.לא תמסור לביצוע את כל העבודות במסגרת 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה  .5

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 .העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני  .6

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז

 
העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים רשאים להשתתף במכרז מציעים,  .7

 המצטברים המפורטים להלן:

 
עבודות  כקבלן ראשי או כקבלן משנהקבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח, אשר ביצעו  .א

 אחת אחזקת מערכות ביוב עירוניות על ידי ביובית עבור תאגיד מים וביוב )אחד או יותר( בכל

 – .  2013-ו  2012, 2011מהשנים 

 מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז.   .ב

 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .ג

 
 רכישת מסמכי המכרז

 

בשעות  (,04-8118111טלפון: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בעראבה  ) .8
)בתוספת מע"מ( אשר לא יוחזר. אי השתתפות  ₪ 2,000העבודה הרגילות תמורת תשלום של 

מציע במכרז מסיבה כל שהיא, לרבות עקב איחור במועד מסירת ההצעה, ו/או  ביטולו של 
המכרז על ידי החברה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא 

 תשלום, קודם לרכישתם.
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 וסיור קבלנים מפגש מציעים

נקודת המפגש: משרדי  31:00בשעה  0110311030ביום יתקיים וסיור קבלנים מפגש מציעים  .9
   בעראבה.החברה 

 ערבות

בסכום  , של בנק ישראלי,בלתי מותנית )אוטונומית(מקורית המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית  .10
בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום  ₪( אלף ארבעים ₪ ) 40,000של 

 תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. 

 

 31:001, בשעה 1010311030המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 

 בעראבהההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 
 
 

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

 .בהודעה זו*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור 
 
 

 מנכ"ל התאגיד-מוסטפא אבו ריא                                                                            
         

 מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ                                                                                  
                  


