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

לביצוע עבודות החלפת מדי מים  00-8850084בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 

 (.  החלפות בודדות)בתשתית העירונית 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על הארכת תקופת ההתקשרות . משך ההתקשרות היא לשנה

 . כל שנה בנפרד, בשנתיים נוספות

במשרדי התאגיד , 80:00-ל 00:00בין השעות  80.88.0084את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 

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

  .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה. מ"בשיק לפקודת מי רמת גן בע, מ"ח כולל מע"ש 500של 

 80.80.0084ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 

 .להצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפס"(. מועד ההגשה: "להלן) 80:00בשעה 

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

 .המציע רכש את מסמכי המכרז במשרדי המזמין .8

 . המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך .0

על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם , במקרה של שותפות או תאגיד .0

 .המעיד על שמו של המשתתף במכרז החברות

 . ₪ 40,000המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית מקורית כדין בסך , להבטחת קיום הצעתו .1

כפי שיפורטו במסמכי המכרז , המציע יהיה בעל כושר ויכולת מקצועית לביצוע העבודות .4

 .והחוזה המצורף לו

מדי  84,000 -שלא תפחת מ על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהחלפת מדי מים בשטח בכמות .6

ניתן להציג ניסיון מצטבר במספר (. 0080-0081)מים בשנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות 

 . תאגידי מים5רשויות מקומיות

על המציע להיות בעל ניסיון בהחלפת מדי מים בשטח בלפחות תאגיד אחד או רשות , בנוסף .5

 (. 0080-0081)לוש השנים האחרונות תושבים במהלך ש 800,000מקומית אחת אשר בהם מעל 

 (.800או 5ו 180או 5ו 100)על המציע להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעל סיווג מתאים  .1

 .לניהול מערכת האיכות ISO 8002:1009על המציע להיות בעל אישור  .0

. 80:00בשעה  00.88.0084על המציע להשתתף במפגש הקבלנים שיערך במשרדי התאגיד ביום  .80

 .אשר לא ישתתף במפגש הקבלנים לא יוכל להגיש מועמדות למכרז מציע

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

 ,בכבוד רב

 מ"מי רמת גן בע


