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

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי מספר 01-08/2019 לאספקת והתקנת דיזל גנראטורים ומיכלי דלק 

עבור מכונים ובארות (להלן:"המכרז").   

המועד האחרון להגשת ההצעות יחול ביום 02.09.2019 בשעה 13:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת 

הצעות"). הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. 

לצורך הגשת הצעה למכרז וקבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם כמשתתפים במכרז על ידי 

שליחת הודעת דוא"ל לכתובת המייל שלהלן:miran@kl-lawoffice.com . בנושא המייל יש לציין 

"רישום למכרז מס' 01-08/2019 לאספקת דיזל גנראטורים ומיכלי דלק עבור מכונים ובארות" וכן 

לציין את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו. ניתן להירשם כמשתתפים במכרז החל מיום 07.08.2019.   

על המציע לוודא כי הודעתו התקבלה וכן כי נרשם כמשתתף במכרז. מסמכי המכרז ישלחו למציעים 

שירשמו כמפורט לעיל אל תיבת הדוא"ל ממנה נשלחה בקשת הרישום.  

ניתן להירשם כמשתתפים במכרז גם במשרדי המזמין ברחוב אבא הלל 14, רמת גן, קומה 7 (להלן: 

"משרדי התאגיד") אצל הגברת מירית קלם, החל מיום 07.08.2019. 

מובהר שלא ניתן יהא להגיש הצעה אלא על גבי המסמכים שהתקבלו מאת המזמין. 

יש להירשם כמשתתפים במכרז עד לשבעה ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. מציע 

פוטנציאלי שלא נרשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.  

ההצעה, לרבות חוברת המכרז, ויתר האישורים והמסמכים, יוגשו בתוך מעטפה סגורה, במסירה ידנית 

לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי התאגיד. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יביא לפסילת 

ההצעה. 

לתשומת לב המציעים למכרז זה קיים אומדן, מעטפת האומדן תוכנס לתיבת המכרזים לפני המועד 

האחרון להגשת ההצעות במכרז ותישמר בה עד לפתיחת תיבת המכרזים. 

מפגש קבלנים יתקיים ביום 21.08.2019 בשעה 10:00 במשרדי התאגיד.  

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

המציע נדרש לצרף ערבות בנקאית כדין כמפורט להלן להבטחת קיום התחייבויותיו   .1.1

בהצעתו. 

על המציע להיות ספק מורשה או בעל הרשאה מספק מורשה של יצרן הדיזל גנראטורים.   .1.2

על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע של לפחות שלושה (3) פרויקטים שהסתיימו במשך 3   .1.3

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שכל אחד מהם כלל אספקת 

והתקנת דיזל גנראטור אחד לפחות בהספק של KVA 250 לפחות. 

על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי אחזקה לשלושה גופים לפחות, למערכות דיזל   .1.4

גנראטורים בשלוש (3) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, 

ברציפות. 

mailto:miran@kl-lawoffice.com


על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט   .1.5

– 1969, בענף 160 (חשמלאות), בהיקף כספי א-1 ומעלה.  

המציע הינו תאגיד הרשום כדין בפנקס רשם החברות בישראל או עוסק מורשה וברשותו   .1.6

כל האישורים לרבות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


