
 

 

 ציונה בע"מ-מי
 

 02/2018מכרז פומבי מס' 
עבודות סלילה, החלפה, אספקה, ביצוע והנחה של קווי מים וביוב והתקנת מתקני 

 מים וביוב
 

 כללי .1

עבודות סלילה, לביצוע ( מזמינה בזה הצעות "החברהציונה בע"מ )להלן: "-מי 1.1
, והתקנת מתקני מים וביובהחלפה, אספקה, ביצוע והנחה של קווי מים וביוב 

 העבודות"(.)להלן: "והוראות הדין מסמכי המכרז בהתאם להוראות 
 

חודשים(, החל ממועד  12תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת ) 1.2
החתימה על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת 

ד לתקופה מקסימאלית בת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת או חלק ממנה וע
חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז. 
 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות  1.3
 על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  
 תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

, בכל התנאים המצטבריםרשאי להשתתף במכרז מציע העומד, במועד הגשת הצעות, 
 המפורטים להלן:

 
 המציע הוא תאגיד רשום בישראל. .2.1

 .1976-המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .2.2

 2] 4-ב 400, וגם 1-ג 200 מצטבר של המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסיווג .2.3
 .1969-לפחות, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט הסיווגים יחד[

מהעבודות  60%)אשר ביצע לפחות  כקבלן ראשיבעל ניסיון קודם ומוכח, הינו המציע  .2.4
בביצוע של עבודות מים וביוב עירוניות בשטחים במרקם עירוני* , בעצמו בפרויקט(
בכל שנה  בממוצעלפחות לא כולל מע"מ ₪ מיליון[  חמישה] 5,000,000בהיקף שנתי של 

, 2013-2017שנים בין השנים  3בדצמבר[ במהלך  31-בינואר ומסתיימת ב 1-]המתחילה ב
₪ ]שני מיליון[  2,000,000)שני( פרויקטים במרקם עירוני* בהיקף של  2מהם לפחות 

אם למועד מתן לפחות כל אחד, לא כולל מע"מ, אשר הסתיימו לכל המאוחר )בהת
תעודת גמר( במועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה,  בהתאם לחשבון הסופי של כל 

 פרויקט כאמור. 
 

של  פרויקט שבוצע בארץ" לעניין מכרז זה: מרקם עירוני*משמעות המונח "
מים וביוב עירוניות, ברשויות מקומיות ו/או בתאגידי מים וביוב  מערכות תשתית עבודות

 ; 10,000שביהן/ם עולה על אשר מספר תו
כאמור במתחמי הרחבה מים וביוב למען הסר ספק מובהר, כי פרויקטי עבודות תשתית 

י הקבלן במשך מרבית יד-לשאינם מאוכלסים במועד ביצוע העבודות ע ו/או באזורים
 תקופת הביצוע, לא ייחשבו לפרויקטים במרקם עירוני.

בחשבון רק אותן עבודות הכלולות בו שהן  במקרה של ביצוע פרויקט רחב היקף, יילקחו
 באופן ישיר מן הסוג שפורט דלעיל; 

 



 
ליון( ימ)חמישה עשרה  15,000,000-שלא יפחת מ המציע בעל מחזור כספי בהיקף נומינלי .2.5

-2013שנים לפחות בין השנים  3לשנה, במהלך  בממוצעשקלים חדשים )לא כולל מע"מ( 
2017. 

או  "עסק חי" אזהרת 2017בוקרים של המציע לשנת לא נכללה בדוחות הכספיים המ .2.6
 ".הערת עסק חי"
 

 המציע השתתף במפגש המציעים. .2.7
 

 בהתאם להוראות מסמכי המכרז.המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית,  .2.2
 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים 
 .יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ,והערבות הבנקאיתבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון 

  
 מסמכי המכרז .3

 :  את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד באתר התאגיד
 www.mei-ziona.co.il 

 
 

 .מכרזים --מידע ליזמים ומכרזים  -תחת כותרת מכרזים 
 
 

 ערבות   4
 

₪  100,000)אוטונומית( בסך  מותניתבלתי מקורית המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית 
בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי ₪(  ףאל מאה)

 המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.
 
 
 מציעים מפגש .  5

 ההשתתפות .11:00בשעה  15.11.2018ביום  במשרדי החברה יתקייםמפגש מציעים 
 חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.במפגש המציעים הינה 

 
 

 .12:00בשעה   23.12.2018 המועד האחרון להגשת הצעות הינו
 
 

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה שברחוב האירוסים 
 .נס ציונה 53
 
 

במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז תגברנה הוראות 
 מסמכי המכרז.

  
 

 רינה קטיף, מנכ"ל
 מי ציונה בע"מ 


