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לשדרוג  את הצעתם להציע משתתפים בזה מזמינה"( החברה":להלן) מ"בע מי רמת גן תאגיד .4

 לתנאים בהתאם, וזאת"( העבודות" -להלן) מערכת בקרת מתקני מים וביוב בתאגיד

 .המכרז במסמכי המפורטים

 ממועד החל, (חודשים קלנדריים 01) לשנתיים הינה העבודות לביצוע ההתקשרות תקופת .0

 כל ההתקשרות תקופת את להאריך האופציה שמורה לחברה. ההתקשרות חוזה על החתימה

 להוראות בהתאם והכל, כ"בסה שנים חמש בת מקסימאלית לתקופה ועד נוספת לשנה פעם

 .    המכרז במסמכי המפורטים ולתנאים

 . (סף תנאי) הבאים המוקדמים התנאים בקיום מותנית במכרז ההשתתפות .0

, המצטברים התנאים בכל הצעות הגשת במועד העומד מציע במכרז להשתתף רשאי .1

 :להלן המפורטים

 0' א 452בסימול , הקבלנים רשם מאת בנאיות הנדסה עבודות לביצוע קבלן רישיון בעל .1.4

 ההצעות להגשת האחרון המועד לפני, בתוקף, לפחות (חשמלאות -בנייה : ראשי ענף)

  .זה במכרז

בתחומי החשמל  –או הקמת  תחנות שאיבה למים וביוב /הקבלן בעל ניסיון בשדרוג ו .1.0

בעלות בקר מפוקד ( קולחין/ביוב/מים)תחנות שאיבה  52ובקרה בהיקף של לפחות 

 .0242-0245במהלך , עצמאי בתחנה

 להבטחת ₪ 452,222 לש בסכום אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו שצירף מי .1.0

 .המכרז לפי התחייבויותיו

 עבור, וביוב מים חשמל ובקרה במתקני עבודות בביצוע כקבלן מוכח וניסיון ידע בעל .1.1

 בהיקף, ועד מועד פרסום המכרז 0240לינואר  4החל מ , מים תאגיד או/ו מקומית רשות

 .(מ"לפני מע)₪  0,222,222 של מסך יפחת מצטבר שלא כספי

 .מ"מע+ ₪  0,222בסך  מסמכי המכרז שרכש את מי .1.5

שנים לפחות בתחום  תכנות בקרים  5מתכנתים לפחות בעלי  0מעסיק באופן ישיר  .1.5

מתקני מים וביוב לכל  42למתקני מים וביוב בעלי ניסיון מוכח קודם בתכנות  של 

 .הפחות

 אנשי שירות  5ימים בשבוע הכוללת לפחות  4שעות 01בעל מחלקת שירות הפועלת  .1.4

שעבר את כל ההכשרות הנדרשות לעבוד עם הציוד , מיצרן הציוד המוצע, אסמכתא  בעל .1.4

 המוצע 

 ,רמת גן 4קומה , 41אבא הלל  שברחוב תאגידמשרדי הערך בהשתתף בסיור הקבלנים שי .1.4

 ביום יתקיים קבלנים סיור .ונציגו נרשם בשם המציע 44:02בשעה  24.20.0245ביום 

שלא יופיע , מציע או מי מטעמו, חובה הינה הקבלנים בסיור ההשתתפות, 24.20.0245

 .לא יוכל להגיש את הצעתו, לסיור הקבלנים
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-ל 4:22בין השעות , 20.20.0245החברה החל מיום  במשרדי רכושל ניתן המכרז מסמכי את .5

 יוחזרו שלא, עבור רכישת מסמכי המכרז, מ"מע כולל ₪ 0,222של  תשלום תמורת 40:22

 העבודה בשעות החברה במשרדי ,תשלום ללא, המכרז במסמכי לעיין ניתן. בשום מקרה

 .המקובלות

  ביום הינו, (המכרז להוראות בהתאם נספחיהן כל על) במכרז ההצעות להגשת האחרון המועד .5

 במעטפות( בדואר לא) בלבד אישית במסירה להגיש יש ההצעות את. 40:22 בשעה, 24.20.0245

 .החברה שבמשרדי המכרזים לתיבת סגורות

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

 .הזוכים על פי דיני המכרזים/  הזוכה המציע עם ומתן משא לנהל רשאית

 .המכרז מסמכי יגברו המכרז ומסמכי המודעה נוסח בין סתירה של מקרה בכל .4
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