
 

 

 בע"מ  האזוריביוב המים והתאגיד מי הגליל 
 6/2013מכרז פומבי מס' 

  3303-30/13-0522חוזה מס' 
 

        כללי

 

במסגרת  (חברה"ה")להלן:  בע"ממי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי  .1
השלמת  לעבודותמזמינה בזה הצעות מחיר  רשות המנהל לפיתוח תשתיות ביוב,
וזאת בהתאם לתנאים המפורטים  ,כפר נחףקווי ביוב במקומות שונים ב

 במסמכי המכרז.

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרטים  .2
 הטכניים המצורפים לחוזה ההתקשרות, והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 ממתן צו התחלת עבודה.ימים קלנדרים  360 תקופת ביצוע העבודות הינה .3

 
  ות במכרז תנאי סף להשתתפ

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז  .4
 בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 לעבודות קבלנים רישום חוק פי על, הקבלנים בפנקס כדין הרשומים קבלנים .א

 ת.לפחו 2 -ב, 400 קבלני בסיווג, 1969 – ט"התשכ, ביוב מים וניקוז הנדסה

ניסיון מקצועי ומוכח בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז קבלנים בעלי  .ב

השנים שקדמו למועד  3לך העבור רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב במ

 (.2012,2011,2010האחרון להגשת הצעות )

 .זמציעים אשר רכשו את מסמכי המכר .ג

 בהתאם להוראות₪  200,000בסך  מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית .ד

 מסמכי המכרז.

 מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים וסיור קבלנים. .ה

 רכישת מסמכי המכרז

 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות  .5

)בתוספת מע"מ(, שלא יוחזרו. אי השתתפות המציע ₪  2,000של תשלום תמורת 
עה, וכן ביטולו של ירת ההצבמכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מס

 המכרז על ידי החברה, לא תהווה עילה להחזרת התשלום.
 

 
 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה.

 
  11.3.2013רכישת מסמכי המכרז תתחיל מיום 



 

 

 
 

 וסיור קבלנים מפגש מציעים
 

 במשרדי 00010 בשעה10.3.2013יערך בתאריך וסיור קבלנים מפגש מציעים  .7
   בעראבה.החברה 

 
יש  6/2013מכרז פומבי מס' את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון  .8

 00021בשעה    24.3.2013  ליוםלהפקיד במסירה ידנית במשרדי החברה עד 
 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.

 
 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.החברה  .9
 

 . 04-6741221באמצעות פקס מס'  לחברה לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב  .10
 
 

 מוסטפא אבו ריא
 מנכ"ל מי הגליל

 

 

  


