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

הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 01-09/2021 לחיזוק ואיטום מאגר מים גן שאול  (להלן: "המכרז").   

זולת אם יקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום חמישי 28.10.2021 בשעה 10:00 במאגר גן שאול 

בכתובת רחוב מעלה הצופים 12 רמת גן. למזמין שמורה האופציה לקבוע מועד נוסף או שונה למפגש 

המציעים. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.  

מציעים פוטנציאלים יוכלו להירשם כמשתתפים במכרז, עד לשלושה ימים לאחר מועד סיור הקבלנים 

כמפרט לעיל, באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת הבאה: miran@lahav-adv.co.il  בהודעה יש 

לציין כי המציע מעוניין להירשם כמשתתף במכרז ולציין את פרטי המשתתף ואיש הקשר מטעמו. 

לאחר שליחת ההודעה כאמור, יקבל המשתתף אישור לגבי הרשמתו ואת מסמכי המכרז בהודעת דוא"ל 

חוזרת. מציע פוטנציאלי שלא יירשם כאמור לא יוכל להגיש הצעה למכרז.  

ההצעות תוגשנה במסירה אישית לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין וזאת עד ליום 15/11/2021 

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

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

המשתתף הינו אישיות משפטית אחת: תאגיד (שותפות או חברה) הרשום כדין בישראל  א. 
(לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף). 

המשתתף רשום ביום הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים (עפ"י החוק לרישום קבלנים  ב. 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 והתקנות על פיו), בענף 100 ג3 לפחות. 

המשתתף בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בהתקשרות ישירה מול מזמין העבודות שהינו  ג. 
גוף ציבורי כדלקמן: 

ביצוע פרויקט אחד לפחות לחיזוק בריכות תת קרקעיות הכולל עבודות יציקת עיבוי   .1
(ווטה) בתחתית התקרה כנדרש בסעיף 00.40 למפרט הטכני המיוחד לביצוע עבודות 

חיזוק, במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 

ביצוע פרויקט אחד לפחות ליישום יריעות FRP בתקרות או קירות בטון כנדרש   .2
בסעיף 00.110 למפרט הטכני המיוחד לביצוע עבודות חיזוק (סעיפים א – ב), במהלך 

חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 

ביצוע שני פרויקטים לפחות להתקנת מערכת איטום צמנטית "סיקה טופ 107"   .3
כנדרש בסעיף 0.1.6 למפרט הטכני המיוחד לביצוע עבודות איטום, במהלך חמש (5) 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה. 

המונח "ביצוע" שהמשתתף השלים ומסר את הפרויקטים במסירה סופית או שהמשתתף 
הגיש חשבון סופי וקיבל אישור על סיום הפרויקט מטעם המזמין ו/או מי מטעמו.  

המונח "גוף ציבורי", משמע מדינת ישראל, לרבות יחידות סמך וחברות בעלות הרשאה 
המוגדרות -"חברות מנהלות", חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, 

תאגידים עירוניים (כמשמעם בפקודת העיריות).  

המשתתף צירף ערבויות בנקאיות אוטונומיות בנוסח מסמכי המכרז בסך 100,000 ₪.    ד. 
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המשתתף בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול  ה. 
חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 וצירף מלוא האישורים.  

המשתתף נרשם כמשתתף במכרז.   ו. 

אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף שלעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף.  

 

ככל וקיימת סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  

 

בכבוד רב, 

מי רמת גן בע"מ 

 

 

 

 

 


