
 

 05/2019מכרז מספר 
 בעיר רמלה רמלודתחנת שאיבה לביוב  שדרוגלעבודות 

 
ת.מ.ר(.מזמין בזאת  :קרית מלאכי ובני עייש( בע"מ )להלן גדרה, )רמלה, תאגיד מים אזורי-ת.מ.ר .1

 ספחיו,כמפורט בהסכם ובנ ,רמלודשל תחנת שאיבה לביוב  שדרוגהצעות לביצוע עבודות 
 העבודות.הטכני של  פרטובמ

יובהר שההתקשרות  לנהליו. העבודות תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם .2
 הממשלתית למים ולביוב. עם הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות

וחוזה  פרט הטכנילרבות המ תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו ע"פ תנאי המכרז, .3
 ממסמכי המכרז.ההתקשרות על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד 

במועד האחרון להגשת  ים בעצמםאשר עומדיחידים או תאגידים רשאי להשתתף במכרז זה  .4
 :ההצעות בכל התנאים הבאים במצטבר

המשתתף הינו אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד )חברה או שותפות( רשום  .4.1
 כדין בישראל. יובהר, כי לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף. 

תף רשום בפנקס הקבלנים על פי החוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, המשת .4.2
)משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה(  500והתקנות על פיו, בענף ראשי  1969 –התשכ"ט
 לפחות. 2-'ג)ביוב, ניקוז ומים( בסיווג  400לפחות, וכן בענף ראשי  2 -בסיווג ב'

עבודות להקמה או  2בביצוע של לפחות  2014-2018המשתתף בעל ניסיון במהלך השנים  .4.3
 בתור קבלן ראשי .  ₪מיליון  10 לשדרוג תחנות שאיבה לביוב בהיקף מצטבר של

 15המשתתף הינו בעל מחזור כספי שנתי בתחום של ביצוע עבודות מים וביוב בהיקף של  .4.4
 .2018, 2017, 2016בשנה, לא כולל מע"מ, לפחות, בכל אחת מהשנים   ₪מיליון 

הנדרשים ע"פ חוק  מנהל פנקסים כדין ובעל כל האישורים המשתתף הינו עוסק מורשה, .4.5
 .1976-התשל"ו  עסקאות גופים ציבוריים

 למכרז. בנוסח המצורף כולל מע"מ( , )לא ₪ 100,000בסך המשתתף צרף ערבות בנקאית  .4.6

 מפגש משתתפים.-המשתתף ו/או נציגו השתתפו בסיור קבלנים .4.7

אי  במשותף. לא תתאפשר הגשת הצעה  ע"י ישות משפטית אחת בלבד. יובהר כי ההצעה תוגש .5
פרט הטכני תביא לפסילת ובמעמידה בכל התנאים ובכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז 

 ההצעה.

 19.617.  מיוםהחל ,  www.tamarwater.co.il את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר  .6

השתתפות  .10:00 בשעה  יה נשריבת"ש רמלוד באזור התעש 19.620. ביום ש מציעים יתקיים מפג .7
 במפגש המציעים הינה חובה !!

 לבאמצעות דוא"ל  14:00בשעה 30.6.19יום שאלות הבהרה ניתן יהיה להגיש עד  .8
o.ilmichrazim@tamarwater.c ,.תוך ציון שם ומספר המכרז בלבד 

 במייל עם אישור מסירה וקריאה .יש לוודא קבלת שאלת ההבהרה 

ק תשובות בכתב תחייבנה ר2.7.19ליום  התאגיד עד תתפרסמנה באתרתשובות לשאלות ההבהרה  .9
 את התאגיד.

הלת בתיבת המכרזים שבמשרדי הנ,  12:00עד השעה  7.7.19ביום  ההצעות תופקדנה ידנית .10
 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה. ,קומה ב' ברמלה.21התאגיד ברחוב סוקולוב 

  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. מחויבאין התאגיד  .11
 

 בברכה,
 יוסי בן חמו, מנכ"ל 

 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי 
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