
מי עדן - צחי זליכה
מי רמת גן בע"מ

מכרז פומבי מספר 02-06/2013
לאחזקת מערכות חשמל במתקני אספקת מים 
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 

עבור אחזקת מערכות חשמל במתקני המזמין. 
הודעה בדבר המכרז  מתפרסמת באתר האינטרנט של המזמין 

שכתובתו http://www.mei-rg.co.il בחוצץ "מכרזים".
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  מיום 30/06/2013 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 500 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

ולהציג  מורשה  כעוסק  הפועל  עסק  להיות  נדרש  המציע   .2
ברשם  רשומה  כשותפות  הפועל  עסק  או  כך,  על  אישורים 
ברשם  הרשום  כתאגיד  הפועל  עסק  שהוא  או  השותפויות, 
לצרף אישור מאת  או תאגיד  שותפות  החברות. במקרה של 

רשם החברות. 
בנקאית  ערבות  לצרף  נדרש  המציע  הצעתו,  קיום  להבטחת   .3

כדין. 
גופים  עסקאות  חוק  לפי  תוקף  בר  אישור  בעל  הינו  המציע   .4
ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח 

לרשויות המס כחוק.
מי  לעיל של הקבלן או  השתתפות בסיור הקבלנים כמפורט   .5
מטעמו ושל קבלן המשנה, אשר יערך ביום 11.07.2013 בשעה 

10:00 ויצא ממשרדי המזמין ברחוב המעגל 26 רמת גן. 
רשם  אצל  ההצעה,  הגשת  בעת  רשום,  להיות  המציע  על   .6
בקוד ענף 160  הקבלנים כמוכר לצורך ביצוע העבודה הנ"ל: 
סיווג א-1 לפחות. במקרה של שותפות – על השותפות להיות 
די ברשום אחד משותפיה  ולא  רשומה אצל רשם הקבלנים, 

אצל רשם הקבלנים.
על המציע להיות בעל ניסיון קודם ומוכח של שלוש )3( שנים   .7
אחרונות, בתחזוקת מערכות חשמל של לפחות חמש )5( בארות 
הפקה ו/או תחנות שאיבה למים ו/או לביוב. על המציע להציג 
חברות  ו/או  מקומיות  מרשויות  המלצות  שתי  הפחות  לכל 
עבודות  מביצוע  רצונן  שביעות  את  יוכיחו  אשר  ציבוריות, 
בשלוש  המציע  עבורן  שביצע  המכרז,  נשוא  לעבודות  דומות 

השנים מתוך חמש השנים האחרונות.
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 20,000 
)במילים: עשרים אלף( ₪, לתקופה של 90 יום, מהמועד האחרון 

להגשת ההצעות למכרז.
ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרד כצנלסון, להב, עורכי 
 18.07.2013 ליום  עד  וזאת  אביב,  תל   53 רוטשילד  ברחוב  דין, 
בשעה 17:00 )להלן: "מועד ההגשה"(. הצעה שתימסר לאחר מועד 

ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים. 
כל  או  ביותר  הנמוכה  ההצעה  את  לקבל  מתחייב  התאגיד  אין 

הצעה שהיא.
בכבוד רב

צחי זליכה – יו"ר דירקטוריון
מי רמת גן בע"מ


