
 
 

 ביוב בגני תקווההמים וה רשתותלביצוע עבודות אחזקה, שיקום ופיתוח  2/2018מכרז מס' 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

מפורט במסמכי לביצוע העבודות כ בזאת הצעות ן"(, מזמיהחברהבע"מ )להלן: "מי תקווה תאגיד 
  .("העבודות")להלן: המכרז שבנדון ובאופן המפורט בו 

כי הוא עומד בכל הרישיונות המציע הזוכה ידרש להראות , רההחבכתנאי להתקשרות עם 
 .לביצוע העבודותוהאישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  (1) תנאי סף:
דות הנדסה בנאיות מאת רשם בעל רישיון קבלן לביצוע עבו (2. )במקור מטעם פקיד השומה

בעל רישיון קבלן לביצוע ( 3) .)ענף ביוב ניקוז ומים(, בתוקף 1ב'  400הקבלנים, בסימול של לפחות 
)ענף כבישים תשתית   1ג' 200עבודות הנדסה בנאיות מאת רשם הקבלנים, בסימול של לפחות 

בודות תחזוקה או שיקום או בעל ידע וניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע ע (4). בתוקף ,ופיתוח(
פיתוח רשת מים או רשת ביוב, עבור תאגידי מים, בשלוש השנים האחרונות, בהיקף כספי שלא 

( 5) .2017-ו 2016, 2015)לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת מהשנים ₪  2,000,000יפחת מסך של 
ע שהשתתף מצי (6) .מציע שצירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז כמפורט במסמכי המכרז

  במפגע מציעים.

לא ניתן להגיש הצעה על ידי מספר מציעים במשותף. בכל מקרה בו האישורים/התעודות 
המפורטים לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש, כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן 

 במשך כל תקופת החוזה.

 .במסמכי המכרזיש לצרף להצעה את המסמכים והאישורים המפורטים 

"מסמכי תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, וכן נוסח החוזה שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן: 
 ( ניתנים לצפייה ולהורדה מאתר התאגיד בכתובת:המכרז"
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 פרוט מועדי המכרז:להלן 

 10:00שעה:  28.8.2018תאריך:  )השתתפות חובה( מציעים מפגש

: בדואר אלקטרונימועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 
ayelet@mei-tikva.co.il 

 12:00שעה:  10.10.2018תאריך: 

 12:00שעה:  17.10.2018תאריך:  מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים

 

המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי כל , כשהן חתומות, בצירוף ןנספחיהכל ל עמפורטות הצעות 
ידנית ולהניח " 2/2018 'מכרז מס –"מי תקווה ועליה לציין: להגיש במעטפה סגורה יש , המכרז

וזאת לא יאוחר , החברהבגני תקווה בנוכחות נציג  11נגב , ברח' ההחברהשל  בתיבת המכרזים
 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה ת כקבוע לעיל.מהמועד האחרון להגשת ההצעו

 .המכרז במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 בכבוד רב,        

 מי תקווה בע"מ                               
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