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מכרז מס' 2/2014
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פתיחת 

סתימות, שאיבת בורות, שטיפה וצילום קווי הביוב
מי תקווה בע"מ )להלן: "התאגיד"(, מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות 
פתיחת סתימות, שאיבת בורות, שטיפה וצילום קווי הביוב בגני תקווה 

)להלן: "העבודות"(, כמפורט במסמכי המכרז. 
על המציע שיבחר כזוכה יהיה להציג, כתנאי להתקשרות עם התאגיד, כי 
הוא עומד בכל הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין ועל פי תנאי 

המכרז לביצוע העבודות.
תקופת ההתקשרות הינה: 12 חודשים מיום תחילת ההתקשרות. לתאגיד 
בלבד תעמוד הזכות )אופציה( להאריך את ההסכם, על פי שיקול דעתו 
הבלעדי והמוחלט, באותם תנאים לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל 
תקופה וסה"כ עד 48 חודשים נוספים מעבר לשנת ההתקשרות הראשונה. 

הארכה כאמור תהא בתנאים הזהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
תנאי סף: )1( עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל 
אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. )2( קבלן רשום אצל 
רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 
תשכ"ט – 1969 ותקנותיו. )3( בעל רישיון עסק. )4( בעל היתר בתוקף 
מהמשרד להגנת הסביבה להובלת שפכים. )5( קיום מז"ח בעל אישור 
תקינות בר תוקף. )6( מחזיק לפחות 2 ביוביות משולבות כמפורט במסמכי 
המכרז. )7( הגיש ערבות בנקאית להשתתפות במכרז אוטונומית, בלתי 
מותנית ובלתי מסויגת ומתחדשת בסך של 50,000 ₪ - הכל כמפורט 

ובכפוף להוראות מסמכי המכרז.
מסמכים ואישורים שיצורפו להצעה לצורך הוכחה ראייתית של התנאים: 

כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי התאגיד, ברחוב הגליל 48 גני תקווה, 
בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00, בתמורה לסך של 1,000 ₪ בתוספת 

מע"מ, שלא יוחזרו. 
להלן פרוט מועדי הליך המכרז:

יום א' 13 יולי 2014 שעה 12:00מפגש מציעים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
בפקס: 03-5089990,

mazis@gantik.org.il :בדואר אלקטרוני

יום ג' 22 יולי 2014
עד השעה 13:00

הצעות מפורטות על כל נספחיהן, כשהן חתומות, בצירוף כל המסמכים 
הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה ועליה לציין: 
"מי תקווה – מכרז מס’ 02/2014" ולהניח ידנית בתיבת המכרזים של 
התאגיד, ברח' הגליל 48 בגני תקווה בנוכחות נציג התאגיד, וזאת לא יאוחר 

מיום 29.7.14 בשעה 13:00. הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

בכבוד רב,
מי תקווה בע"מ
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