
מי רמת גן בע"מ
מכרז פומבי מספר 02-04/2013 לאספקת ריהוט משרדי עבור 

תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ )להלן: "המכרז"(
מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547, תאגיד המים וביוב של עיריית 
רמת גן )להלן: "המזמין"( מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר 
שתכלולנה אספקת ריהוט משרדי עבור משרדי המזמין, המצויים 
גן  7, רמת  14, קומה  עוז", ברחוב אבא הלל סילבר  "בית  בבנין 

)להלן: "משרדי המזמין"(. 
הודעה בדבר המכרז  מתפרסמת באתר האינטרנט של התאגיד 

שכתובתו הינה   http://www.mei-  rg.co.il  בחוצץ "מכרזים".
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  מיום 23/04/2013 בין השעות 
שד'  רחוב  להב  כצנלסון,  הדין  עורכי  במשרד  ל-17:00,   09:00
רוטשילד 53, תל אביב )להלן: "כצנלסון להב, עורכי דין"(, תמורת 
תשלום של 750 ש"ח כולל מע"מ, בשיק לפקודת מי רמת גן בע"מ. 

סכום זה לא יוחזר. 
ורק מציעים העונים בעצמם על כל  רשאים להשתתף במכרז אך 

דרישות הסף המפורטות להלן:
המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנלסון להב עורכי דין.  .1

המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.  .2
גופים  לפי חוק עסקאות  הינו בעל אישור בר תוקף  המציע   .3
ורשומות  חשבונות  ספרי  מנהל  הוא  כי  המעיד,  ציבוריים 

ומדווח לרשויות המס כחוק.
נסיון - המציע יהיה בעל נסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות,   .4
בטרם פרסום המכרז, בביצוע שלוש עבודות לפחות הכוללות 
ו/או  משרדי  ריהוט  של  והרכבה  הובלה  אספקה,  ייצור, 
מחיצות בחלל פתוח, למשרדים ו/או לתעשיות ההייטק ו/או 
יהיו בעלי אופי של שילוב  ציבוריים. הפרויקטים  למוסדות 
מערכי ריהוט ומחיצות אקוסטיות. על שניים מתוך שלושת 
לפחות  של  מינימאלי  כספי  היקף  בעלי  להיות  הפרויקטים 
150,000 ש"ח כל אחד ועל פרויקט אחד לפחות להיות פרויקט 
משולב של מחיצות וריהוט בהיקף כספי של 300,000 ש"ח. 
"פרויקט" הינו פרויקט אחד ולא אספקה  מובהר בזאת, כי 

מתמשכת של ריהוט ו/או מחיצות לגוף כלשהו.
למציע יכולת ייצור עצמית מוכחת, קרי, מפעל בבעלותו, של   .5

ככל פריטי הריהוט והמחיצות המפורטים במסמכי המכרז.
6.  על המציע לעמוד בתקנים המפורטים להלן:

ריהוט  ייצור  עבור חברת  איכות  ניהול   ISO 9001 תקן   .1.1
משרדי.

תקן LEEF לאיכות הסביבה.  .1.2
תקן ISO 14001/ תקנים מקבילים לגבי שמירת הסביבה   .1.3

ובניה ירוקה.
תקנים של ספקי חו"ג בסטנדרטים אירופים/ אמריקאיים   .1.4

בהם משתמש המציע.
למציע מחזור כספי שנתי של  2,000,000 ש"ח לפחות לכל אחת   .7
משלוש השנים שקדמו למכרז ו/או לגבי שלוש השנים שקדמו 
למכרז זה בהן למציע דוחות כספיים מבוקרים וסקורים על 

ידי רו"ח מטעם המציע
המציע  על  החוזה,  על  וחתימה  התחייבויותיו  קיום  להבטחת 
לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי חוזרת ובלתי תלויה על שמו, 
בהתאם לתנאיו המפורטים במסמכי המכרז, על סך של 35,000 
)במילים: שלושים וחמישה אלף( ₪, לתקופה של 90 יום, מהמועד 

האחרון להגשת ההצעות למכרז.
ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרד כצנלסון, להב, עורכי דין 
וזאת עד ליום 07/05/2013 בשעה 17:00 )להלן: "מועד ההגשה"(. 
בדיוני  תיכלל  ולא  תפסל  ההגשה,  מועד  לאחר  שתימסר  הצעה 

ועדת המכרזים. 
פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 07/05/2013 בשעה 17:30. 

אין התאגיד מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 
הצעה שהיא.  

בכבוד רב
צחי זליכה – יו"ר דירקטוריון
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