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

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מס' 01-11/2018  לאיטום בריכות גן שאול באמצעות יריעות איטום 

עבור תאגיד המים והביוב מי רמת גן. 

את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 29.11.18 בין השעות 09:00 ל- 13:00, במשרדי התאגיד 

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

מפגש הקבלנים יתקיים ביום 5.12.2018 בשעה 10:00 בבריכת גן שאול ברחוב מעלה הצופים 12 ברמת 

. miran@kl-lawoffice.com גן, לשאלות לגבי מפגש הקבלנים ניתן לפנות באמצעות דוא"ל

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 19.12.2018 

בשעה 13:00 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל. לתשומת לב המציעים 

למכרז זה קיים אומדן, מעטפת האומדן תוכנס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות 

במכרז ותישמר בה עד לפתיחת תיבת המכרזים.  

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

המציע נרשם כמשתתף במכרז במשרדי התאגיד וקיבל לידיו את מסמכי המכרז מידי התאגיד.  .1

המציע יהיה בעל ניסיון בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת המכרז בלפחות שתי   .2
עבודות לאיטום פנים על גבי רצפה והצד הפנימי של קירות של בריכת מים לשתיה מבטון מזוין 

בפריסה והלחמת מערכת איטום פנימית מיריעות איטום בעובי 0.9 מ"מ לפחות המאושרות למגע 

עם מי שתיה (ת"י 5452), על ידי מכון התקנים הישראלי, שבוצעה עבורן בדיקת אטימות ומפקח 

העבודה אישר כי בדיקה זו תקינה. נפח איגום המים של כל אחת מהבריכות הנ"ל יהיה 1000 

מ"ק לפחות. 

המציע צירף ערבות בנקאית כדין בסך 50,000 ₪ כמפורט במסמכי המכרז.    .3

המציע נדרש להיות עסק הפועל כתאגיד הרשום ברשם החברות ולצרף אישור על כך.   .4

המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי   .5
חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

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

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ

mailto:miran@kl-lawoffice.com

