
 
 

" או/ו המזמין, תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן )להלן: "514801547תאגיד מי רמת גן בע"מ ח.פ. 

לתכנון, אספקה,  01-01/2017"( מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי התאגיד"

בבארות שבאחריות מי רמת גן ולמתן שירותי תחזוקה )אופציונאליים(  UVהתקנה והרצה של מערכות 

 "(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. העבודות)להלן:" UV-למערכות ה

האחרונה והכל בהתאם  UV –שנים ממועד ההתקנה של מערכת ה  5משך ההתקשרות הינו לתקופה של עד 

 רז.להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכ

, במשרדי התאגיד בכתובת: 13:00-ל 09:00בין השעות  04.01.2017מיום את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל 

 "(."משרדי התאגיד)להלן:  7רמת גן, בקומה  14בית עוז, אבא הילל סילבר 

במשרדי התאגיד. השתתפות במפגש המציעים הינה  12:00. בשעה 8.1.2017יתקיים ביום  מפגש מציעים

 חובה.

 25.01.2017ההצעות תוגשנה במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 

 "(. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל.מועד ההגשה)להלן: " 13:00בשעה 

התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. התאגיד יהא רשאי לנהל משא 

 ע הזוכה / הזוכים על פי דיני המכרזים.ומתן עם המצי

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

 מובהר, כי התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות להלן:

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד  - המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף על

שלישי כלשהו בתנאי הסף, גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן של המציע, או עובד או קבלן משנה של 

 המציע, או חברה שלובה במציע או קשורה למציע, 

עד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים המצטברים להגיש הצעה כל אדם או גוף אשר במו רשאי

 שלהלן, ואלה התנאים: 

לחיטוי מים או קולחין,  UV( מערכות 3של לפחות שלוש ) סיפק, הקים והשלים ביצועהמציע  .1

וזאת במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת הצעות למכרז עבור גופים ציבוריים,  תאגידי 

 מים וביוב, רשויות מקומיות או גופים תעשייתיים/מסחריים.

" היא כי המציע, סיפק את הציוד והקים את סיפק ,הקים והשלים ביצועמשמעות המונח "

, וכי נכון למועד להגשת ההצעות קבלן משנה או המזמין בעצמו או באמצעותהמערכת 

המערכת שהותקנה סיימה תקופת הרצה והפעלה של לפחות שנה שלמה מיום התקנתה 

 והפעלתה והתקבלה על ידי מזמין המערכת לשביעות רצונו.  

המוצעת במסגרת המכרז או לחילופין הנו ספק מורשה של  UV-המציע הינו יצרן מערכת ה .2

 . UV-כת היצרן מער



 
מערכות  10)בין אם מדובר במציע או בין אם לאו( סיפק, בארץ או בעולם,  UV-יצרן מערכת ה .3

UV  מושא הצעת המציע( לפחות, למתקני מים )מי שתייה( במהלך חמש השנים שקדמו למועד(

 מק"ש. 100מערכות מתוכן הנן לספיקה מינימאלית של  5להגשת ההצעות, כאשר 

למערכות  07:00-19:00ך שירות והתקנה הפועל בימי העבודה בין השעות המציע הינו בעל מער .4

UV  המוצעות במסגרת הצעתו, ובידו מלאי חלפים בישראל וצוות עובדים מיומן לטיפול

 2בתקלות. על המציע להצהיר כי עובדי השרות מטעמו הינם עובדי המציע בעצמו )לפחות 

 עובדים( ולא באמצעות קבלן משנה. 

 1ובסיווג כספי ב' 400קבלן המשנה המוצע מטעמו, הנו קבלן רשום בענף ראשי  המציע, או .5

 לפחות.

 1ובסיווג כספי של א' 160המציע, או קבלן המשנה המוצע מטעמו, הנו קבלו רשום בענף  .6

 לפחות.

 3 -( לפחות בכל אחת מ₪)שלושה מיליון  ₪ 3,000,000למציע מחזור כספי מינימאלי בסך  .7

 (.2014-2016ונות שקדמו להגשת המכרז ))שלוש( השנים האחר

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד כי הוא מנהל ספרי  .8

 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

 . ₪ 100,000המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז בסך  .9

 . 8.1.2017המציע השתתף  במפגש מציעים אשר יתקיים ביום  .10

המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך. במקרה של שותפות או תאגיד, על  .11

המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של 

 המשתתף במכרז.

 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,

 מי רמת גן בע"מ

 

 


