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 ציונה בע"מ-מי
 
 

 לשירותי תחזוקה לרבות ביצוע קווי מים וביוב )עבודות קטנות( במערכות המים והביוב ביישובי התאגיד  

 7/2019מכרז פומבי מס' 

 כללי .1

שירותי תחזוקה לרבות ביצוע קווי מים וביוב )עבודות ל"( מזמינה בזה הצעות החברהציונה בע"מ )להלן: "-מי .1.1

" או  העבודה, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "קטנות( במערכות המים והביוב ביישובי התאגיד

 "(.העבודות

רות תוארך תקופת ההתקשחודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.   11-תקופת ההתקשרות הינה ל .1.1

שלא להאריך , לפי שיקול דעתה הבלעדי, שנים נוספות בסה"כ. החברה רשאית 4חודשים ועד ל  11-מאליה כל פעם ל 

תקופת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעיל, הכל בהתאם להוראות האריך את את תקופת ההתקשרות או ל

 חוזה ההתקשרות.

אי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנ .1.1

  ממסמכי המכרז.

 

 תנאי סף  להשתתפות במכרז .2

 
, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים הרשומים כדין בישראל רשאים להשתתף במכרז מציעים

 המצטברים המפורטים להלן:

 
אחזקת מערכות אספקת מים עירוניות ו/או מערכות בביצוע עבודות  כקבלן ראשיומוכח סיון קודם יבעל נמציע  .1.1

, 1015-1018ו/או ברשויות מקומיות בשלוש שנים לפחות מתוך השנים  הולכת שפכים עירוניות בתאגיד מים וביוב

 )לא כולל מע"מ(.₪ מיליון  4.5בהיקף כספי כולל )מצטבר בשלוש שנים( של לפחות 

מציע הרשום כדין, במועד הגשת ההצעה, בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,   .2.2

 .לפחות 2-ב 260קבלני  בסיווג, 1969 –התשכ"ט 

 .השתתפו במפגש המציעיםמציעים אשר  .1.1

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. .1.4
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משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, בין הצעת 

 השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 
 מסמכי המכרז .3

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

 .מכרזים --ליזמים ומכרזים מידע  -תחת כותרת מכרזים 

 

 ערבות .4

הנדרש במסמכי בנוסח ₪  50,000בסך ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, המציע יצרף להצעה 

 להבטחת קיום תנאי המכרז, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו. לטובת החברה, המכרז, 

 

 שונות .5

.  נקודת המפגש: משרדי החברה בנס ציונה 11:00בשעה  01.09.1019מפגש מציעים/ סיור קבלנים יתקיים ביום  .5.1

 , נס ציונה.51ברחוב האירוסים 

  ההשתתפות במפגש מציעים היא חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. 

 .12:00בשעה  25.09.2019 המועד האחרון להגשת הצעות הינו .5.2

 נס ציונה. 53האירוסים ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה שברחוב  .5.3

 במקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז תגברנה הוראות מסמכי המכרז. .4.5

  

 רינה קטיף, מנכ"ל

 מי ציונה בע"מ 

 


