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 כללי       

יתוח תשתיות המינהל לפבמסגרת  "(החברהמ )להלן: ""בע מי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי א.
בהתאם לתנאי  1,2,3השלמת קווי ביוב בשכונת ואדי טור לביצוע  הצעותמזמינה בזה ביוב, 

  "(.העבודות)להלן: " והוראות מסמכי המכרז
 

ממועד מתן צו תחילת עבודה ע"י החברה,  ימים קלנדריים 180תקופת ביצוע העבודות הינה  ב.
 ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 
שרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה תנאי ההתק .ג

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 
העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז,  .ד

 מהמכרז.המהווה חלק בלתי נפרד 
 

התאגיד יקבל אישור הממונה על התאגידים על פתיחת אך ורק לאחר שחוזה ההתקשרות ייחתם  ה.
   הלווה )תב"ר(.

 
 :נאי סף להשתתפות ת

 בכל התנאים המצטברים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז מציעיםרשאים להשתתף במכרז 
 המפורטים להלן:

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .1
-בסיווג כספי ב 400סימול  -בענף ראשי "מים, ביוב ותיעול" , 1191 -, התשכ"ט בנאיות

 .לפחות 2

זהה לעבודות נשוא בהיקף כספי דומות בביצוע עבודות קודם ומוכח מציעים  בעלי ניסיון  .2
 .2013ו/או  2012ו/או  2011המכרז במהלך השנים 

 במפגש המציעים ובסיור מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז, והשתתפו        .3
 הקבלנים.       

 .מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .4

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

 רכישת מסמכי המכרז

 וללכ)₪ 1,500של עות העבודה הרגילות תמורת תשלום את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בש
שלא יוחזרו. אי השתתפות המציע במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, וכן , מע"מ(

 ביטולו של המכרז על ידי החברה, לא תהווה עילה להחזרת התשלום.
  ערבות

בנוסח הנדרש במסמכי  ,85,000₪בסכום של המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( 
 להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. החברה, רז, לטובת המכ

 וסיור קבלנים מפגש מציעים

משרדי התאגיד נקודת המפגש , 10:00בשעה  10.02.2014מפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים בתאריך 
 שתתפות במכרז.. השתתפות במפגש המציעים ובסיור קבלנים הינה תנאי סף להבכפר עראבה

 
 .12:00בשעה   24.02.2014 המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום

 
 בעראבה. החברההנהלת ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי 

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

 
 ,רבבכבוד                                                   

 מוסטפא אבו ריא                                                                                                      
  מנכ"ל תאגיד מי הגליל בע"מ                                                                                                          

 
 
   
    


