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  ר.מ.ת המים בתאגיד לביוב שאיבה תחנות אחזקת עבור מחיר להצעות בקשה: הנדון

רשויות מקומיות:  1מים וביוב בע"מ, אחראי על משק המים והביוב של ל אזוריתאגיד  -'תמר'  .4

"(, מבקש לקבל הצעות החברה0או "ו" התאגיד"ש )להלן: "עירמלה, קריית מלאכי, גדרה ובני 

לצורך  חודשים 1לתחזוקת תחנות שאיבה לביוב ראשיות אשר בתחומו וזאת למשך  לביצועמחיר 

התאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי ההזמנה , בהערכות לפרסום מכרז אחזקה שנתי

 (."העבודות"או "השירותים" )להלן: 

 תנאי על בדגשרשאי0ם להגיש את הצעתם יחידים או תאגידים העומדים במלוא התנאים שנקבעו,  .1

 .ן, במסמכי הפנייה דנהסף

את ההצעות בהתאם לתנאי ההזמנה ואת יתר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך ההוראות  .3

  בנושא michrazim@tamarwater.co.ilבאמצעות דוא"ל לכתובת  לשלוח נדרש ,למשתתפים

 10:11 השעה עד 1.1.111. ראשוןליום  עד  "אחזקת תחנות שאיבה לביוב בתאגיד המים ת.מ.ר "

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי ההצעות 

 שיידונו על ידי החברה. 

באזור ) רמלודבתחנת שאיבה  0:91בשעה  .91.11.1 רביעי  יתקיים ביום סיור מציעים חובה .1

 (רח' הר עצמוןתעשיה רמלה 

 את ההצעה הזולה ביותר ו0או כל הצעה אחרת.  לקבלאין החברה מתחייבת  .5

 כדי בו אין, בלבד הזהירות למען הינו המסמך בגוף" הצעה" בלשון השימוש כי בזאת מובהר .6

 .המכרזים דיני פי על הצעה לכדי המשתתף ידי על שיוגשו המסמכים את, דרך בשום, להכשיר

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                         

 חמו, מנכ"ל התאגיד-יוסי בן                                                                                           
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 כללי .א

"( מבקש לקבל הצעות מחיר לצורך החברה)להלן: " מ"בע וביוב מים אזורי תאגיד -'תמר'  .4

)להלן:  חודשים 1למשך אחזקת תחנות שאיבה לביוב בתאגיד המים ת.מ.ר התקשרות 

 "(. הצעה" או" המחיר הצעת"

 אשר בלבד אחד מציע ידי על מוגשת להיות הצעה כל על כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .1

 אפשרות ואין, לעיל המפורטות הדרישות במלוא העומד תאגיד0או ו פרטי אדם הינו

 .במשותף מציעים' מס ידי על ההצעה להגשת

הצעות ו0או לא לחתום  תזו לקבל פנייהכן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל  כמו .3

 על ההסכם ו0או לא לבצעו. 

 במקרה שכזה, לא תהיה למציעים כל תביעה ו0או דרישה ו0או טענה מכל סוג שהוא. .1

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המציעים בקשר  החברה .5

 זו. פנייהל כמענה, הפקת ו0או לעריכת הצעתם הכנתל

או לבצע שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו0 החברהמובהר בזאת במפורש, כי  .6

זו בשלמותן ו0או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות  פנייהאת העבודות נשוא 

 המציע הזוכה ו0או באמצעות מציעים או קבלנים0ספקים אחרים.

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את  החברהאין בקביעת זוכה כלשהו בכדי להטיל על  .7

 בהיקף כלשהו. החברההזכות, להתקשרות עם 

הצעות ו0או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות  תזו לקבל פנייהרשאית לבטל  רההחב .8

בלבד ו0או לבצע בעצמה את העבודות או חלקן ו0או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן 

העבודות למועד מאוחר יותר ו0או להגדיל את היקף העבודות שיידרש המציע הזוכה לבצע 

ו0או בהתחשב בתקציב שיעמוד  החברהלעדי של ו0או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הב

חדשה במקרה בו החליטה  מחיר צעת. החברה שומרת על זכותה לפרסם ההחברהלרשות 

 זו כאמור דלעיל. פנייהעל ביטול 

זו או הוקטן היקפה או הוגדל היקפה או נדחה ביצוע העבודות0השירותים  פניהבוטלה  .2

יע ו0או לזוכה כל תביעה ו0או זכות תביעה ו0או חלק מהם, מכל סיבה שהיא, לא תהא למצ

בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו0או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל 

מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו0או ביתר 

 התחייבויותיו על פי ההסכם למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.
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 סף תנאי .ב

רשאים להציע הצעות יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים ביום הגשת ההצעות 

 :במצטבר בתנאים הבאים

המציע הנו קבלן רשום בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  .4

 לפחות. 4קבוצת סיווג ב' /16ותקנותיו( בענף  4262 –בנאית, התשכ"ט 

אישור תקף על היותו של המציע קבלן רשום עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף  להוכחת

( 4262 –בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 

  לפחות. 4בסיווג ב' //5המורשה לענף 

 

 עבוראחזקת תחנות שאיבה לביוב בביצוע  1/41-1/42השנים  ביןבעל ניסיון  המציע .1

 גופיםו0או  ייםמוסדות ציבורו גופים0או ו וביוב מים תאגידירשויות מקומיות ו0או 

 . אחרים

נו בהתאם מסמך כולל שיפרט את כלל ניסיועמידתו בתנאי זה, המציע יצרף  להוכחת

בהתאם לנספח ב', לרבות פרטי אנשי הקשר, וכן העתק של זה לדרישות הסף שבסעיף 

 -חלקיים בצירוף אישור מזמין על סיום העבודה והיקפה חשבונות סופיים או חשבונות 

 המעידים על ביצוע העבודות.

 המשתתף מנהל ספרים כדין. .3

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד להוכחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף 

שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

 ף.מוס

המציע מקיים דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .1

 .4276 -חובות מס(, התשל"ו 

כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים את  כחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרףלהו

 ציבוריים.

 

 :   העבודות תיאור

 בתחנה קיים ציוד של תפעולו אחזקה שירותי לרבות יומיומי באופן התחנה להפעלת אחריות

 וטיפול תיקון,  בכל קוטר וסוג צנרת נזילות תיקון(,  בהמשך כמפורט)  שמלח עבודות ביצוע: הכולל

 לבעיות מענה ומתן טיפול, מכאני מגוב ותחזוקת טיפול, מגופיםו אלחוזרים, הידראוליים באביזרים

 תחנת הפעלת לשיבוש הגורמות אחרות שונות ובעיות בקרהו חשמל, הידראוליות, מכאניות

 .ותקין רציף באופן השאיבה

 על המכון לפעילות שוטף לשיבוש לגרום שעלול קיים לציוד חריג לבלאי חשד והתגלה במקרה

 . החומרה למידת בהתאם וזאת מיידי אופןב בתאגיד לאחראי בכתב ובעל פה לדווח הקבלן

 ידי על שתאושר מחיר הצעת  פי על וזאת המתחזק הקבלן ידי על במיידי תתוקן  - חמורה תקלה

 .התאגיד נציג
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 : החודשי במחיר ליםולהכ הקבלן שירותי

 

 . ועגלה 1X1 טנדר לרבות מקצועי עובדים צוות לספק הקבלן על .4

 .  העבודות כל לביצוע הנדרש הציוד כל את להחזיק הקבלן על .1

 צינורות מפתח, הגדלים בכל מפתחות סט הכולל מושלם כלים ארגז,  מלא רתך וציוד רתכת

 שאיבתל המתאימות ניידות 6" -ו ,1"  , 1" בקוטר משאבות, בטיחות ציוד,  הגדלים בכל

 לרבות מהתחנה גלישה תקלת בקרותוכל חלל מוצף אחר  נחל ומערוץ רטוב מבור שפכים

, מלא חשמלאי ציוד ,נייד גנרטור, מטר //4 עד שאיבה צנרת, להפעלתן מתאים גנרטור

 .התחנה של שוטף לתפעול שידרש ציוד כל בכללו משאבה להוצאת נייד הרמה מתקן

, קסדות, סרבלים, כפפות, ביגוד, גז מסכות: העבודות לכל בטיחות ציוד לספק הקבלן על .3

 באתרי בטיחותית לעבודה הדרוש הבטיחות ציוד כול ובכלל גז לבדיקת מכשיר, מגפיים

 .הבטיחות כלל פ"ע להן ומסביב התחנות

 .ל"הנ העבודות לביצוע המתאים רשום עבודה מנהל למנות הקבלן על .1

  .מוקף בחלל ועבודה בגובה עבודה לרבות הבטיחות הוראות כלל לפי לעבוד הקבלן על .5

 הפעלת לצורך חשמל תקלות לתיקון ךממוס חשמלאי י"ע חשמל שירותי  לספק הקבלן על .6

 בליקויים טיפול ,והלוחות החשמל למערכות שוטפת ואחזקה טיפול, רציף באופן המכון

 חשמליים אלמנטים החלפתו אספקה לרבות  זאת כול שונים אביזרים ובלאי חשמליים

 החשמל תועבוד כול ובכלל ( חשמלי לאביזר ₪ //1 של למחיר עד)  התחנה של שוטף לתפעול

   .ובטיחותי תקין באופן התחנות להפעלת שתידרשנה

 ההתקנ, תיקון לאחר או חדשים מהירות ווסתי0  רך מתנע התקנת או החלפת: הלדוגמ

 .ועוד חשמל כבלי החלפת, מתיקון שחזרה משאבה  והפעלת

 שונות רתכות עבודות ביצוע לצורך הנדרש הציוד כלל עם מקצועי  רתך לספק הקבלן על .7

 בסיסי תיקון, הרטוב מהבור יניקה מצנרת או בתחנה סניקה מצנרת נזילות למניעת  באתר

 גדרות, מעקות תיקון, משאבה לבסיסי או סניקה לצנרת בהמשא התאמת,  משאבה

 באופן התחנה לתפעול המתקן בשטח הנדרשות ריתוךה עבודות ללכ ביצוע בכללו, ודלתות

 . ומוגן בטיחותי, תקין

 ביומן ח"דו ולמלא זו בהצעה הנכללת תחנה בכול יומיומי באופן סיורים לבצע הקבלן על .8

 . יומי עבודה

  .( תשלום תוספת ללא)  וחגים שבתות לרבות 1107 שירות יספק הקבלן .2

 או תקלה על הודעה קבלת מרגע היותר לכול דקות 15 ועד מיידי באופן להגיע הקבלן על ./4

 מחוצה אל או האתר בתוך שפכים גלישת, משאבות סתימת:  לדוגמה, במכון חריג אירוע

 .ועוד חשמל תקלת, לו

 תקלה לכל רציף באופן מענה ויספק התאגיד של התראות מערכת אל יחובר הקבלן .44

 .1107 התראות ממערכת שתתקבל
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 חירום ציוד עם בשטח הנדרש פ"ע נוספים צוותיםב לתגבר הקבלן על, חירום תקלת בקרות .41

 תוספת ללא)  מלאה לתקינות המצב את ולהחזיר מהמכון ביוב גלישת למנוע מנת על

 (. תשלום

 . מהתחנה שפכים גלישת לאחר הסמוך הוואדי מערוץ שפכים שאיבת לבצע הקבלן על .43

 . תשלום תוספת וללא חודשית אחזקה במחיר יבוצעו לילה עבודות .41

 או תקינותו על ולדווח גנרטור באמצעות בעומס התחנה את להפעיל הקבלן על בחודש פעם .45

 .התאגיד לנציג תקינותו אי

 (הקבלן חשבון על יחידה0 לפריט ₪ //3 של עלות למחיר עד)  ואביזרים צנרת אספקת .46

 .התקנתם לרבות

 לרבות( הקבלן חשבון על יחידה0 לפריט ₪ //1 של עלות למחיר עד) חשמלי ציוד אספקת .47

 .התקנתו

 .ושטיפתה התחנה נקיון על שמירה .48

 

 תשלום תוספת ללא ויבוצעו האחזקה במחיר כלולים ל"הנ הסעיפים כלל.  

 

 :  מחיר הצעת במסגרת נכללות שאינן עבודות

 ציוד של ממסרות מנועים משאבות כגון מכני ציוד שיפוץ  

 ( הקבלן חשבון על ליחידה ₪ //3 של למחיר עד)  צנרת ואביזרי צנרת אספקת  

 (  הקבלן חשבון על ליחידה ₪ //1 של למחיר עד ) חשמל ציוד אספקת 

 בנחל איגום לצורך טרקטור 

 רטוב בור ניקוי  

 גנרטור תיקון  

 

  חודשים  6 עד הנדרשת העבודה תקופת

 

 התמורה תשלום .ג

 .מיום הגשת הדו"ח /3תנאי תשלום, חשבונות ישולמו שוטף +       

 

 ההצעות הגשת אופן .ד
 

באמצעות דוא"ל לכתובת  PDFבקובץ  חתומה 'א ספחנכבנוסח המצ"ב  ההצע הגשת      

 co.ilmichrazim@tamarwater.  10:11השעה  עד .11.11.1 ראשוןזאת עד ליום . 

 אילנה עזרא  .179-9.19.9:בטלפון"ל באמצעות דוא"ל חוזר או הדואיש לוודא קבלת        
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 אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תידון. הצעה .4

 0אוו הרישיונות כל את כולל המוצע המחיר כי, הצעתו לצורך בחשבון לקחת המציע על .1

 .הסקר לביצוע דין כל לפי הנדרשים האישורים

המציע לצרף  על, כן כמו. מטעמוהחתימה  ע"י מורשי ההצעה דפי כללהמציע לחתום על  על .3

 :המסמכים הבאיםלהצעתו את 

 .המציעפרופיל  .א

 . המציע שלכתב ההצעה חתום על ידי מורשי החתימה  .ב

 אישור בדבר ניכוי מס במקור או פטור מכך. .ג

 . 4276-אישור רו"ח על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ד

 הרשימה. הסף בתנאי עמידתו להוכחת עבודות המציע ביצע עבורם ממליצים רשימת .ה
 .קשר ואנשי הפרויקט מהות, הפרויקט תאריך, הלקוח שם: הבאים הפרטים את תכלול

על המציע להעיר הערותיו רק במקום המיועד לכך. כמו כן עליו לחתום על הצעתו, כולל  .1

 תאריך.

השלמת מקום הטעון מילוי ו0או כל שינוי או תוספת שייעשו -הגשת הצעת מחיר ו0או אי-אי .5
או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  ההצעהבמסמכי 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

 הזוכהההצעה  וקביעתחינת ההצעות ב .ה
 המפורטים לעיל תיפסלנה. הסףהצעותיהם של מציעים אשר לא יעמדו בתנאי  .4
 הזולה הינה זו שבמסגרתה יסופקו כל השירותים הנדרשים במחיר הנמוך ביותר.  הצעה .1
תהא רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או  החברה .3

בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לרבות אישורים על המלצות ממזמינים שעבורם 
 כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. הכלביצע המציע עבודות דומות, 

 שקבעה המועד בתוך המבוקשים כיםוהמסמ הנתונים כל את לחברה יעבירו המציעים .1
 בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים תגובת. החברה כתובת לפי, בפנייתה החברה

 .ממנה נפרד
. ובטיבה ההצעה באיכות, המציע של הכספית ביכולתו להתחשב החברה רשאית הדיון בעת .5

 שהדבר כפי, זו הצעה נשוא העבודה את לספק המציע של בכושרו להתחשב החברה רשאית כן
 .ידו על שבוצעו דומות0או ו קודמות מעבודות נבחן

או  ביותרעל אף האמור לעיל, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר0הזולה  .6
 כל הצעה שהיא.

 

 תוקף ההצעה .ו
 ממועד ההגשה. עבודה ימי /2ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה של המציע במשך  .4
תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה  החברה .1

 חודשים. שלושהנוספת של 
 

 התנאיםאישור הבנת  .ז
וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו  ההצעהכל מציע אחראי לבדיקת מסמכי 

 ועל ביצוע העבודות.
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קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו , ההצעההמציע מאשר, כי קיבל לידיו את כל מסמכי 
 את תנאיה ואת כל ההתחייבויות האמורות בה.

 
 

 כתובת ___________________          ____________________שם המציע _

 

 

 

 תאריך _______________                                        _____________________

 חתימה וחותמת המציע               
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 נספח א'

 המציע הצעת טופס

 __________: תאריך

 ,לכבוד

 אזורי למים וביוב בע"מ   תאגיד'תמר' 

 

 .א.נ;ג

 

 'תמר'  תאגידעבודות תחזוקת תחנות שאיבה עבור הצעה והתחייבות לביצוע  כתב: הנדון

שכתובתנו היא  ______________מס' ח.פ.0ת.ז.   ____________________אני0אנו הח"מ 

 צהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:מ___________________________

, על כל חלקיה ונספחיה לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו והננו ההצעהקראנו בעיון את  .4
ם להם, וכי בחנו את כל התנאים והנסיבות מצהירים כי הבנו את כל פרטיהם ואנו מסכימי

הקשורים בביצוע העבודות0 מתן השירותים נשוא ההזמנה הרלבנטיים והעשויים להשפיע על 
 קיום כל התחייבויותינו. כן אנו מצהירים כי:

 כי הננו מוסמכים על פי כל דין לבצע את  העבודה נשוא הצעת מחיר.  4.4

ל דין ו0או אחרת ולא קיימים כל איסורים, לא קיימת כל מניעה חוקית ו0או על פי כ 4.1

הגבלות או הסתייגויות המונעות בעדנו לחתום על ההצעה לקבלת הצעת המחיר ועל 

 ההסכם. 

אנו מנהלים ספרים כחוק לרבות אישור על ניהולי פנקסי חשבונות ורשומות לפי  4.3

אישור  ובידנו 4276 -חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו ו

 מאת רואה חשבון או פקיד שומה לכך. 

כל הידע, כח האדם, הציוד ו0או החומרים הנדרשים  נוברשות כי מצהירים הננו 4.1

 .החברהלביצוע העבודות נשוא הזמנה זו באיכות ובטיב מעולים לשביעות רצונה של 

 )להלן עבודות תחזוקת תחנות שאיבה עבור תאגיד תמר לביצועלב לאמור הצעתנו  בשים .1

 :"התמורה"(
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לאחזקה ותפעול בש"ח )לא כולל מע"מ( מוצעת  חודשיתעלות  שם האתר

 הינן: כל תחנת שאיבה

 רמלה

  רמלוד -תחנת שאיבה )ביוב( 

 ₪ ______________ 

 קריית מלאכי

  בית העלמין -תחנת שאיבה )ביוב( 

 ₪ ______________ 

  תימורים -תחנת שאיבה )ביוב( 

₪ ______________ 

 גדרה

  .קידרון -שאיבה )ביוב(  תחנת

₪ ______________ 

  שלום עליכם. –שאיבה )ביוב(  תחנת

₪ ______________ 

 "שעי בני

  .החיטה -)ביוב(  שאיבה תחנת

₪ ______________ 

  .מונו - ראשית)ביוב(  שאיבה תחנת

₪ ______________ 

  .אמפיפארק  -שאיבה )ביוב(  תחנת

₪ ______________ 

"כ עלות סקר מתקנים ברמלה+ סה
 "שעיבקריית מלאכי+ בגדרה + בבני 

 

₪ ______________ 

עלות יום עבודת של צוות נוסף לתפעול 
ותיקון תחנות נוספות אשר אינן כלולים 

   . שלעילבסעיפים 

 

₪ ______________ 
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 : הערות

  עבודות חריגות שאינן כלולות במסגרת אחזקת המתקן ישולם לקבלן לפי הצעת מחיר

 שתאושר ע"י התאגיד . 

  עבודות לילה  ו0או עבודות בשישי שבת יבוצעו ללא תוספת תשלום שנקבע במחיר

 החודשי. 

  התאגיד משיקוליו יכול לצמצם את הזמנת העבודה עד לחמישה מתקנים מכלל התחנות

 בהצעה המוגשת.  

  למען הסר ספק, התאגיד רשאי לפנות לספקים נוספים לקבלת הצעות מחיר במקרים של

 צורך בתיקון או רכישה של אביזרים שונים ומשאבות.

 

 

זו במלואה או בחלקה, וכיו"ב להחליט כי החברה רשאית להחליט על ביצוע הזמנה  נוידוע ל .3

 שלא לבצע את כל השלבים בהתקשרות או שלא לבצעה כלל.

 היקף לכל בהתאם תשתנה לא להלן ידינו על המוצעת התמורהכמו כן אנו מצהירים, כי  .1

 .מאתנו יוזמן אשר שירותים

ונספחיה,  צרופותיהבהתאם לכך, אנו מציעים לבצע את העבודות כמפורט בהזמנה זו על כל  .5

 בתמורה למחירים הנקובים בטבלה שהוצגה לעיל.

 

 שם המציע __________________              כתובת ____________________

 

 

 ________________  המציע וחותמת חתימה               תאריך ____________
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 'ב נספח

 

 9בהתאם לתנאי סף  המציעפירוט ניסיון 

עבור תאגידי מים וביוב  1/42-1/41בין השנים  המציעביצע  אותןלתחזוקת תחנות שאיבה העבודות  פירוט
 ו0או רשויות מקומיות :

 

 

 

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________  מורשהשם 

 : __________________ החתימה מורשה חתימת

.ז. __________________ת: ____________________  המציע מטעם החתימה מורשהשם 
   

 : __________________ החתימה מורשה חתימת

 

 

 

 

 

 

 

שם איש  שם הגוף  המזמין

הקשר, ומספר 

 טלפון

תקופת ביצוע  

 העבודות

היקף כספי של  תיאור העבודות שבוצעו

 העבודות )לפני מע"מ(

     

     

     

     

     


