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

מזמין בזאת מציעים ליתן הצעות מחיר עבור מכרז מסגרת פומבי 01-05/2020 לעבודות שיקום ופיתוח 

מערכות מים וביוב עבור תאגיד מי רמת גן (להלן:"המכרז"), בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.  

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשנה אחת (12 חודשים). לתאגיד שמורה האופציה להאריך 

את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.  

לצורך הגשת הצעה וקבלת מסמכי ההזמנה על המציעים להירשם כמשתתפים על ידי שליחת הודעת 

דוא"ל לכתובת המייל שלהלן:miran@kl-lawoffice.com . בנושא המייל יש לציין "רישום למכרז -01

05/2020 לעבודות שיקום ופיתוח מערכות מים וביוב" ולציין את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו.  

על המציע לוודא כי הודעתו התקבלה וכי נרשם כמשתתף. מסמכי ההצעה ישלחו למציעים שירשמו 

כמפורט לעיל אל תיבת הדוא"ל ממנה נשלחה בקשת הרישום. מובהר בזאת, שלא ניתן יהא להגיש הצעה 

אלא על גבי המסמכים שהתקבלו מאת התאגיד. 

בשלב זה, לא נקבע מועד למפגש המציעים. התאגיד שומר לעצמו את הזכות לקבוע מועד למפגש המצעים 

וייתכן כי המפגש יערך באמצעים דיגיטליים.  

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

10.06.2020 בשעה 13:00 (להלן: "מועד ההגשה"). הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה תפסל. 

שאלות הבהרה יש לשלוח לא יאוחר משבעה ימים בטרם מועד ההגשה. 

התאגיד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. התאגיד יהא רשאי לנהל משא 

ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים על פי דיני המכרזים. המכרז הוא בעל הליך בדיקה דו שלבי.  

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז.  

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המצטברות המפורטות להלן: 

המציע נרשם כמשתתף במכרז וקיבל מהתאגיד את מסמכי המכרז.   .1

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

המציע מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש לו אישור בר תוקף לכך   .3
בהתאם לאמור בחוק הנ"ל. 

במקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור מאת רשם   .4
החברות המעיד על שמו של המשתתף במכרז. 

המציע צירף ערבות בנקאית מקורית כדין, כנדרש במסמכי המכרז.   .5

המציע רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה מסוג 260 ב – 3.   .6

המציע התקשר בהסכם מסגרת כקבלן ראשי עם לפחות 2 תאגידי מים וביוב (ו/או עם רשות   .7
מקומית טרם הקמת התאגיד) המשרתים לפחות 120000 (מאה ועשרים אלף) תושבים בישוב אחד 

(לפי הלמ"ס במועד ביצוע העבודה) כל אחד, לביצוע עבודות הנחה ואחזקה ברשת מים ו/או ביוב 
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בכול אחד משני התאגידים במשך 4 שנים רצופות (48 חודשים) מתוך 10 שנים האחרונות ובהיקף 

מחזור עבודות (בשני התאגידים) של 5 מיליון ₪ בכול שנה (לא כולל מע"מ). 

הסכם מסגרת בסעיף זה הכוונה להסכם מכוח מכרז פומבי שבו נבחר ספק אחד או יותר, אשר על 

פי תנאי המכרז ייכרתו בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק נבחר, וזהות הספק ממנו תבוצע 

בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם 

המסגרת.  

 
 

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 

 

 


