
 

מזמין ") המזמין: "להלן(תאגיד המים והביוב של עיריית רמת גן , 514801547. פ.מ ח"מי רמת גן בע

כולל פירוק , טרייד אין למדי מים 02-03/2014בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי  

 ").  המכרז: "להלן(והרכבה במערכות מדידה 

במשרדי המזמין , 13:00-ל 09:00בין השעות  20.03.2014את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  מיום 

תמורת תשלום , ")משרדי המזמין": להלן( 7בקומה , רמת גן 14אבא הילל סילבר , בית עוז: בכתובת

   .סכום זה לא יוחזר. מ"בשיק לפקודת מי רמת גן בע, מ"ח כולל מע"ש 700של 

 10.04.2014רדי התאגיד וזאת עד ליום ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במש

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

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

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

 .המציע רכש את מסמכי המכרז במשרדי המזמין .1

  . המציע נדרש להיות עוסק מורשה ולהציג אישורים על כך .2

על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם , במקרה של שותפות או תאגיד .3

  .החברות המעיד על שמו של המשתתף במכרז

  . כמפורט במסמכי המכרז, המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית מקורית כדין .4

בביצוע עבודות התקנה של מדי  שנים לפחות 5שהוא בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של  מציע .5

י התקשרות עם רשות "וזאת עפ, בכל הקטרים והסוגים נשוא המכרז, מים ברשת עירונית

בכל רשות (תושבים  100,000בתחומם לכל הפחות ש, או תאגיד מים וביוב בארץ/מקומית ו

התושבים יהיה לפי נתוני ' מס, כמו כן. ולא במצטבר, לפי המקרה, מקומית או בכל תאגיד

תאגיד מים /ובתנאי שהמציע בצע עבור אותה רשות מקומית, )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

השנים  3 -שנה ב מדי מים בכל 5,000התקנה של לפחות ) כל אחת ולא במצטבר(וביוב 

  ).2010-2012(האחרונות 

מדי מים ביום ובסך הכל של  70כי הוא בעל יכולת החלפה של לפחות , על המציע להצהיר .6

  . למסמכי המכרז 1בנספח מדי מים בחודש כמבוקש  2,000לפחות 

  .  מיום ההתקנהאחריות יצרן מדי המים לתקופה של שנתיים לפחות  .7

  5452י .ת, 63י .ת: תקן נדרש למדי המים .8

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

  

  ,בכבוד רב

  מ"מי רמת גן בע

 


