
ו /או" המזמין: "להלן)תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן , 481108415. פ.מ ח"תאגיד מי רמת גן בע

לשטיפה וצילום קווים  00/1085מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי "( התאגיד"

 . וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, "(העבודות:"להלן)ברשת הביוב 

 .ההתקשרות היא לתקופה של עד שנתיים והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז

במשרדי התאגיד , 80:00-ל 00:00בין השעות  .3.0301.2מיום את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל 

 "(.משרדי התאגיד": להלן) 5בקומה , רמת גן 81אבא הילל סילבר , בית עוז: בכתובת

 .70.02מסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום ההצעות תוגשנה ב

 .הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל"(. מועד ההגשה: "להלן) 80:00בשעה 

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

 .פי דיני המכרזים הזוכים על/ ומתן עם המציע הזוכה 

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

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

 . המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי התאגיד .8

 .בישראלמציע שהוא תאגיד יהיה רשום כדין . המציע הינו עוסק מורשה .1

 .8051-ו"תשל,  המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים .0

 :עומד בכל התנאים הבאים במצטבר המציע .1

במסגרת , עבודות שטיפה וצילום קווים, כקבלן ראשי, המציע ביצע בפועל .1.8

או תאגיד מים וביוב /התקשרות בהסכם מסגרת שנתי מתמשך עם רשות מקומית ו

כי , מובהר(. חודשים בשנה 81) 1081-1081בשנים , תושבים 800,000המשרת לפחות 

או תאגיד מים וביוב במשך /יש להראות ניסיון רצוף אצל אותה רשות מקומית ו

 . 1081-1081השנים 

 :חודשים ברציפות שקדמו למועד פרסום המכרז 81המציע מחזיק בבעלותו במהלך  .1.1

 . 1080טון ששנת יצורן אינה מאוחרת משנת  84 ביוביות 1  

 . 1080טון ששנת יצורן אינה מאוחרת משנת  01ביוביות  1  

 .8005-ז"התשנ, המציע בעל רישיון מוביל תקף לפי חוק שירותי הובלה .1.0

( הובלתם במכליות –שפכים וקולחין )' ג 4.0המציע בעל רישיון עסק תקף לפי פריט  .1.1

 .1080-ג"תשע/8004 –ה "תשנ, (ים טעוני רישויעסק)פ צו רישוי עסקים "ע

על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות , לפחות 8ב  – 100המציע בעל סיווג קבלני  .1.4

 .8011, ח"התשמ( סיווג קבלנים רשומים)הנדסה בנאיות 

ועד ליום הגשת ההצעות  על שם  8.8.1081החל מיום   ISO 9001המציע בעל תעודת  .1.1

 .הול איכות בתחום נשוא המכרזלקיום מערכת ני, המציע

, כמתחייב מדיני העבודה, המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיו .1.5

, ככל שהם חלים עליו, הקיבוציים וההסכמים האישייםההסכמים , צווי הרחבה

 .ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום ותשלומים סוציאליים כחוק



 . ₪  30,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך .1.1

או לחילופין לשנת  1081לא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת  .1.0

 . 'הערת עסק חי'או ' אזהרת עסק חי' 1084

המציע או עובדיו לא הורשעו וגם לא מתנהלת כנגדם חקירה פלילית מתחום טוהר  .1.80

מובהר . בתחום שהיה באחריותם או באחריות מי מטעמם/בנושא/המידות בעניין

שלעניין סעיף זה מציע וקבלן משנה לרבות בעל השליטה במציע או בקבלן המשנה 

לרבות חברות , 8018-א"תשמ, (רישוי)הבנקאות  כהגדרת מונה זה בחוק, (בהתאם)

 . קשורות

 
 
 

 ,בכבוד רב

 מ"מי רמת גן בע

 

 


