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 מי ציונה בע"מ

 פתיחת סתימות ,שטיפה וצילום של קווי ביוב -מתן שירותי תחזוקה  01/2018מכרז פומבי 

 

 כללי .1

סתימות ,שטיפה פתיחת  -"( מזמינה בזה הצעות למתן שירותי תחזוקה החברהציונה בע"מ )להלן: "-מי 1.1
 בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "העבודות"(., וצילום של קווי ביוב

חודשים מיום החתימה על החוזה. התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו  12תקופת ההתקשרות היא למשך  1.2
נוספים בכל פעם חודשים  12פעמים נוספות, לתקופה של עד  4הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה עד  

 שנים(, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 5)בסה"כ תקופת התקשרות כוללת אפשרית של עד  

 .התאגיד יבחר בשני קבלנים לביצוע העבודות במסגרת מכרז זה כמפורט במסמכי המכרז 1.3

והמהווה תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו  1.4
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

 רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים, בעת הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 על המציע להיות תושב ישראל או התאגדות רשומה בישראל.  2.1 

אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום מערכות ביוב עירוניות בשנתיים לפחות בעל ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות  2.2 
 לשנה )לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשנתיים הנ"ל.₪  200,000בהיקף כספי של לפחות   2013-2017מתוך  

 מציע שבמועד הגשת ההצעות בבעלותו ו/או ברשותו הציוד המפורט להלן : 2.3 

 ומעלה בעלות רישיון בר תוקף לשאיבת שפכים כמפורט להלן:   2013 לפחות שתי ביוביות משולבות משנת יצור

 מ"ק לפחות. 6האחת בעלת מיכל בנפח  -

 מ"ק לפחות. 15השנייה בעלת מיכל בנפח  -

 מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 2.4 

ל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל אסמכתאות בדבר ניסיון הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכ
  והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 מסמכי המכרז .3

 בעמוד: מכרזים,  <מידע ליזמים ומכרזים <ית מכרזיםנתחת לשולהוריד באתר התאגיד  ישמסמכי המכרז  את
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 2   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

 
 

 ערבות   4
 

בנוסח ₪( )חמישים אלף ₪  50,000המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית )אוטונומית( בסך 
 הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

 מפגש מציעים .  5

 . ההשתפות במפגש אינה חובה.12:00בשעה  17.01.2018ביום  במשרדי החברה מפגש מציעים יתקיים

 .12:00שעה  14.02.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

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

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

 

 רינה קטיף, מנכ"ל

 מי ציונה בע"מ

 


