
 

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

לביצוע חידוש צנרת ביוב ללא  11/2017מכרז פומבי מס' בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת 

. תקופת ההתקשרות היא חפירה בשיטת הניפוץ או שרוול, תיקונים נקודתיים ושיקום שוחות בקרה

. המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, בכל לשנה אחת

 פעם לשנה אחת. 

, במשרדי התאגיד 13:00 -ל 09:00בין השעות  9.11.17את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 

ההצעות תוגשנה  "(."משרדי התאגידהלן: )ל 7רמת גן, בקומה  14בכתובת: בית עוז, אבא הילל סילבר 

)להלן:  13:00בשעה  03.12.17במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 

 "(. הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל. המכרז הוא מכרז בעל בדיקה דו שלבית. מועד ההגשה"

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

 נרשם במשרדי המזמין כמשתתף במכרז וקיבל מהמזמין את מסמכי המכרז. המציע .1.1

 המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך. .1.2

 לכךמנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף המציע  .1.3

  בהתאם לאמור בחוק הנ"ל.

עמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם במקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מ .1.4

 החברות המעיד על שמו של המשתתף במכרז.

 מקורית כדין, כנדרש במסמכי המכרז. המציע נדרש לצרף ערבות בנקאיתלהבטחת קיום הצעתו,  .1.5

 1-ג 200 -ו 3-ב 400מסוג  המציע רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .1.6

 .במצטבר ובתוקף

. למזמין שמורה הזכות 12:00בשעה  21.11.17המציע השתתף בסיור הקבלנים שייערך ביום  .1.7

 לקבוע מועד חלופי או נוסף לסיור הקבלנים. 

המציע בעל ניסיון מוכח, המעוגן באסמכתאות, בביצוע עבודות חידוש צנרת ללא חפירה )שרוול(,  .1.8

תיים, שיקום תאי וחידוש צנרת ביוב בשיטת הניפוץ באמצעותו או באמצעות קבלן תיקונים נקוד

 משנה, לביצוע העבודות בהיקפים וכמויות כמפורט להלן )במצטבר(:

)מיליון וחמש  ₪ 1,500,000עבודות חידוש צנרת בשיטת שרוול או ניפוץ בהיקף כספי מצטבר של  .א

 .2017 – 2014שנים בין ה( לפחות )לפני מע"מ( ₪מאות אלף 

מ"א או יותר, במצטבר, בין השנים  1,000עבודות חידוש צנרת בשיטת שרוול או ניפוץ באורך  .ב

2014 – 2017 . 

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

 בכבוד רב,

 מי רמת גן בע"מ


