
 

מי  –עבור תאגיד המים והביוב  לאחזקת תחנות שאיבה לשפכים /20-203022מכרז פומבי מספר 

 רמת גן בע"מ )להלן: "המכרז"(.

 

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

  אחזקת תחנות שאיבה לשפכים. תן הצעות מחיר עבור בזאת מציעים לי

  rg.co.il  -http://www.mei  -הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המזמין  

 בחוצץ "מכרזים".

, במשרד עורכי 85:00-ל 00:.0בין השעות  0081..88.0ניתן לרכוש החל  מיום  מסמכי המכרזאת 

"(, תמורת כצנלסון להב, עורכי דין, תל אביב )להלן: "41רחוב שד' רוטשילד  הדין כצנלסון, להב

 ש"ח כולל מע"מ, בשיק לפקודת מי רמת גן בע"מ. סכום זה לא יוחזר.  400תשלום של 

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

 סון להב.המציע רכש את מסמכי המכרז אצל כצנל .1

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

במקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת  .1

 רשם החברות המעיד על שמו של המשתתף במכרז.

המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית כדין כמפורט להלן, להבטחת קיום התחייבויותיו  .1

 בהצעתו.

לנים בעלי אישור תקף המעיד על רישומם אצל רשם הקבלנים בתחום המתאים קב .5

 להפעלה ואחזקה של תחנות שאיבה לשפכים. 

 ברשם הקבלנים.  400קוד סיווג  .6

בעלי ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות, באחזקה  .7

דות דומות לעבודות נשוא ובהפעלת מתקנים לשאיבת ביוב וטיפול בצנרת סניקה בביצוע עבו

 המכרז ובהיקף הנדרש בהתאם לדרישות רשם הקבלנים לפחות. 

וריות, אשר יוכיחו את בעלי מכתבי המלצה מקוריים, מרשויות מקומיות ו/או חברות ציב .8

שביעות רצונם מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז, שביצע הקבלן עבורם בשלוש 

 שנים מתוך חמש השנים האחרונות. 
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בעלי הסכם חתום עם קבלן משנה, שיאושר לאחר הגשת ההצעות, על ידי המזמין לביצוע  .9

שנים מתוך חמש השנים  1עבודות חשמל ובקרה. קבלן המשנה יידרש להציג ניסיון של 

 האחרונות בביצוע עבודות חשמל ובקרה במתקני ביוב )יש להציג ניסיון כאמור( 

על הקבלן להמציא מסמכי בעלות או השכרה המאשרים כי ברשותו נמצאות באופן זמין,  .11

ימים בשנה, שתי משאבות ניידות, אשר עומדות בתנאי העבודה  164שעות ביממה,  01

בודה קיצוניים ביותר של כל תחנות השאיבה בעיר. משאבות אלו הקיימים ובתנאי ע

תכלולנה משנה תדר ומשתיק קול על המשאבה. במידה וקוטר קו הסניקה של המשאבה 

הניידת לא תואם לחבור ההכנה הקיים בכל תחנה באחריות הקבלן לספק את המתאמים 

 הדרושים לפעולה תקינה. 

, אשר תידרש להציג רישיון עסק, רישיונות של בעלי הסכם חתום עם חברה להובלת ביוב .11

 לפחות שתי ביוביות משולבות בבעלות חברת ההובלה, רישיון מוביל לביוביות הנ"ל.

 

 ברמת גן. 1.ליד מכון רוקח, רחוב רוקח  80:00בשעה  08.80.81סיור הקבלנים יתקיים בתאריך 

 מותנית ברכישת חוברת המכרז ובתיאום מראש.  שתתפות בסיורהה

רמת גן  81ההצעות תוגשנה במסירה אישית במשרדי תאגיד מי רמת גן, ברחוב אבא הילל סילבר 

 "(. מועד ההגשה)להלן: " 80:00בשעה  80.80.0081וזאת עד ליום 

 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים. 

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

 

 בכבוד רב       

 יו"ר דירקטוריון –צחי זליכה      

 מי רמת גן בע"מ     

 

 
 
 

 
 


