
תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ ח.פ. 514801547 (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים ליתן 

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 01-08/2018 לביצוע עבודות אחזקת מערכות ביוב, אחזקת שבר 

ושטיפת קווי ביוב עבור תאגיד המים והביוב מי רמת גן בע"מ. תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת. 

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

אחת.  

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 03.09.2018 בין השעות 09:00 ל- 13:00, במשרדי התאגיד 

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

במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 08.10.2018 בשעה 13:00 

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

מפגש הקבלנים יתקיים ביום 06.09.2018 בשעה 12:00 במשרדי המזמין.   

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

על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף – לא תותר עמידה בתנאי הסף בדרך של הסתמכות על עמידת צד   .1
שלישי כלשהו בתנאי הסף. רשאי להגיש הצעה במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד 

במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי התאגיד וקיבל את מסמכי המכרז.   .1.1

המציע הנו עוסק מורשה, מציע שהנו תאגיד יהיה רשום כדין על פי חוקי המדינה.   .1.2

המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 1976.  .1.3

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המופיע במסמכי המכרז.   .1.4

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,   .1.5

תשכ״ט-1969 בסיווג 400 ב׳-1 לפחות. (להלן "חוק רישום קבלנים"). 

המציע התקשר כקבלן ראשי במהלך שנתיים רצופות (24 חודשים רצופים) לפחות, מתוך 3 השנים   .1.6

האחרונות שקדמו להגשת המכרז עם תאגיד מים וביוב (או רשות מקומית, במועדים טרם הקמת 

התאגיד), אשר משרת לפחות 100,000 תושבים בהתאם לנתוני הלמ"ס  2017בהסכם מסגרת שנתי 

מתמשך לביצוע כל אחת מהעבודות להלן במצטבר:  

עבודות אחזקת מערכת ביוב עירונית (פתיחת סתימות ושאיבות).   .1.6.1

עבודות שטיפה וצילום במערכת ביוב עירונית, בהיקף של 10 ק"מ לפחות במצטבר.   .1.6.2

מובהר כי יש לעמוד בשני תנאים אלו (11.6.1 ו – 11.6.2) במצטבר אצל אותו תאגיד או 

רשות מקומית טרם הקמת התאגיד.  

עבודות אחזקת שבר במערכות ביוב עירוניות. לצורך עמידה בתנאי סף זה בלבד, רשאי   .1.6.3

המציע להציג קבלן משנה העומד בתנאי סף זה, וזאת בכפוף לכך שבהצעה נכלל הסכם בין 

המציע לבין הקבלן המשנה, על פיו מתחייב הקבלן המשנה לבצע את עבודות אחזקת 

השבר במהלך תקופת ההסכם והארכותיו, בהתאם להוראות ההסכם ועל פי דרישת 

המזמין. מובהר כי עבודות אחזקת השבר הנן עבודות אופציה של המזמין, ואין כל 



התחייבות לבצע אותן באמצעות המציע, כאשר קיימים נכון למועד הגשת ההצעות, 

הסכמים עם גורמים נוספים שהתאגיד רשאי להזמין מהם עבודות אלו. 

קבלן המשנה יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,   .1.7

תשכ״ט-1969 בסיווג 400 ב׳-1 לפחות. (להלן: "חוק רישום קבלנים"). 

במועד האחרון להגשת ההצעות, בבעלות המציע, במהלך 12 חודשים ברציפות:   .1.8

לפחות 2 (שתי) ביוביות משולבות לחץ ושאיבה (לפתיחת סתימות ושטיפות), במשקל כולל 

15 טון ומעלה, שנת ייצור 2013 ומעלה. 

לפחות ביובית אחת במשקל כולל 32 טון, שנת ייצור 2013 ומעלה. 

לפחות ביובית אחת קטנה במשקל כולל בין 6 טון עד 12 טון, שנת ייצור 2013 ומעלה.   

למען הסר ספק, ביוביות ששנת ייצורן 2012 ו/או שנים קודמות יותר אינן עומדות בתנאי 

הסף הנ"ל.  

מציע בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה-1995,   .1.9

קבוצה 5 – מים ופסולת, סעיף 5.3 – שפכים וקולחין, ס״ק ג׳־ הובלתם במיכליות או לפי צו רישוי 

עסקים (עסקים טעונים רישוי) תשע״ג־ 2013 קבוצה 5 – מים ופסולת, סעיף 5.3 – שפכים וקולחין, 

ס״ק ג׳ – הובלתם במיכליות.  

המציע בעל רישיון מוביל  תקף לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז – 1997.   .1.10

המציע מעסיק במועד הגשת ההצעות ובמהלך 3 חודשים רצופים לפחות, עובד אשר השתתף   .1.11

בהשתלמות לצילום צנרת מים וביוב, מטעם משרד הפנים ורשות המים.  

ISO ובתוקף מיום 01.01.2016 ועד למועד הגשת ההצעות.  על המציע להיות בעל תעודת   .1.129001

התעודה תהיה על שם המציע, לקיום מערכת ניהול איכות בתחום אחזקת מערכות ביוב (שאיבה, 

פתיחת סתימות, שטיפת קווים וצילום קווים). 

מובהר, כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 
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