
מכרז פומבי מס'  11/2018 לעבודות שיקום והפעלה של מתקן לטיפול בשפכים תימורים 

ת.מ.ר - תאגיד מים אזורי (רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני עייש) בע"מ (להלן: "ת.מ.ר") מזמין בזאת 1.
קבלת הצעות לביצוע עבודות שיקום והפעלה של מתקן לטיפול בשפכים תימורים (להלן: "העבודות"), 

כמפורט בהסכם ובנספחיו. 
העבודות תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו. יובהר שההתקשרות עם 2.

הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות הממשלתית למים ולביוב. 
תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז, לרבות המפרט הטכני וחוזה ההתקשרות 3.

על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  
רשאי להשתתף במכרז זה תאגיד רשום בישראל אשר עומד בעצמו במועד האחרון להגשת ההצעות 4.

בכל התנאים הבאים במצטבר: 
על המשתתף להיות קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בענף ראשי 200 4.1.

(כבישים, תשתיות ופיתוח) בהיקף כספי ג'-1, בענף ראשי 400 (ביוב, ניקוז ומים) בהיקף כספי ב-2 
ובענף ראשי 500 (משאבות טורבינות ותחנות שאיבה) בהיקף כספי ב-4 לפחות, בכל הסיווגים גם 

יחד. 
המשתתף בעל ניסיון במהלך השנים 2008-2018 בביצוע שני פרויקטים לפחות בארץ של עבודות 4.2.

שיקום/שדרוג/הקמה של מתקני טיפול בשפכים , אשר כללו התקנה של ציוד אלקטרו מכני 
בהיקף של 6 מיליון ₪ לפחות בכל פרויקט, כאשר אחד הפרויקטים לפחות כלל עבודות שיקום 

במתקן טיפול בשפכים פעיל.  
המשתתף הינו בעל מחזור כספי שנתי בתחום של ביצוע עבודות מים וביוב בהיקף של 25 מיליון ₪ 4.3.

בשנה, לא כולל מע"מ, לפחות, בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017. 
המשתתף הינו עוסק מורשה, מנהל פנקסים כדין ובעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק 4.4.

עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו–1967. 
המשתתף צרף ערבות בנקאית בסך 1,000,000 ₪ בנוסח המצורף למכרז.  4.5.
המשתתף ו/או נציגו השתתפו בסיור הקבלנים. 4.6.

יובהר, כי הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, ולא תתאפשר הגשת הצעות במשותף. 
אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף שלעיל עשויה להביא לפסילת ההצעה על הסף. 

את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתרwww.tamarwater.co.il  החל מיום ה' .18.12.18 5.

מפגש מציעים יתקיים במט"ש תימורים בתאריך 25.12.18 בשעה 14:00. הנוכחות במפגש חובה. 6.
שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 6.1.19 באמצעות דוא"ל ל claram@tamarwater.co.il תוך ציון 7.

מס' המכרז, שמו של הפונה ומספר הפקס  
למתן תשובה. יש לוודא את קבלת שאלות ההבהרה בטלפון מספר 073-2903939. תשובות לשאלות 8.

הבהרה תפורסמנה באתר התאגיד עד יום 11.1.19 רק תשובות בכתב תחייבנה את ת.מ.ר. 
ההצעות תופקדנה ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה, שברח' סוקולוב 21 רמלה. 9.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 11.2.19 עד השעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה 
לא תתקבלנה.  

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 10.

                                                                                                                                                          
בברכה,   

                            יוסי בן חמו 
                                                                                                                           מנכ"ל תאגיד ת.מ.ר 


