
 

 

 בע"מ  לוד מי

 01/2019מכרז פומבי מס' 

 מכרז לעבודות אחזקה ופיתוח של רשת המים והביוב בלוד

 

 כללי       

עבודות אחזקה ופיתוח של רשת ביצוע ל  הצעות"( מזמינה בזה החברהמ )להלן: ""חברת מי לוד בע .1

 . המים והביוב בלוד

 

 עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו.תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו 

 

תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות נשוא מכרז זה הינה למשך שנה ממועד חתימת החברה   

 על חוזה ההתקשרות )להלן: "תקופת ההתקשרות המקורית"(.  

 

לחברה נתונה אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת 

שנים נוספות או איזה חלק מהן )להלן: "האופציה"(. מוסכם, כי בתום  4 -לההתקשרות 

תקופת ההתקשרות המקורית, החוזה יוארך באופן אוטומטי לשנה נוספת בכל פעם )עד 

ימים לפני  30שנים נוספות כאמור(, אלא אם כן הודיעה  החברה לקבלן, עד  4להארכה של 

הארכה נוספת או כי היא מעוניינת בהארכה הארכת החוזה כאמור, כי אינה מעוניינת ב

לתקופה הקצרה משנה ואז החוזה יסתיים או יוארך בהתאמה. כל הוראות מסמכי 

 ההתקשרות יחולו על תקופות האופציה, בשינויים המחויבים.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז 

 

 התנאים המצטבריםבכל . רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז 2

 המפורטים להלן:

 

 הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק פי על הקבלנים רשם בפנקס הרשומים קבלנים 2.1

 .260לפחות בענף  1 -כספי ב סיווג בעלי, ותקנותיו 1969-ט"תשכ, בנאיות

 

 

 

מציע שהוא בעל ניסיון, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בביצוע בפועל של עבודות  2.2

-2014השנים האחרונות ) 5אחזקה ועבודות פיתוח תשתיות מים וגם ביוב במשך 

לפי חוק תאגידי מים רשויות מקומיות או תאגידי מים וביוב  2(, עבור לפחות 2018

תושבים )בכל רשות או תאגיד  70,000, שבתחומם לפחות 2001 –וביוב, התשס"א 



 

בנפרד, וזאת עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידועים במועד פרסום 

 מכרז זה(

  

מציע שהוא בעל ניסיון כקבלן ראשי או כקבלן משנה בביצוע בפועל של עבודות אחזקה  2.3

 7שנים ברצף עבור אותו מזמין עבודה, במהלך  3של תשתיות מים וגם ביוב במשך 

 מים תאגיד או/ות מקומי רשותהשנים האחרונות. "מזמין עבודה" לעניין זה משמעו: 

 לפחות ה/בתחומושבתחומ, 2001 – א"התשס, וביוב מים תאגידי חוק לפי וביוב

הידועים במועד  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני י"עפ וזאת תושבים 70,000

 פרסום מכרז זה.

 כלא יפחת מארבעה מלש"ח לא כולל מע"מ בשל בשיעור שנתי כספי מחזורבעל  מציע 2.4

 (2016-2018האחרונות  ) השנים משלוש אחת

 המציעים.מציע אשר השתתף במפגש  2.5

 מציע אשר צירף  להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  2.6

המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך שבע השנים   2.7

שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז בעבירות שיש עמן קלון ו/או או בעבירה שנושאה 

ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות פיסקאלי כגון אי העברת 

 וכד'.

   
       .1981  -"בעל שליטה" לעניין זה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א  

 

 

ההצעה במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, 
 על שם המשתתף במכרז בלבד.הניסיון, הערבות הבנקאית והסיווג הקבלני, יהיו 

 

 מסמכי המכרז

לוד,  18 ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי תאגיד מי לוד בע"מ  שברח' אבא הלל סילבר .3

כנגד מסירת פרטים של המשתתף בטופס בכתב: שם מלא,  15:30 – 09:00ה  בין השעות -בימים א

 כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה.

 

 ערבות

 

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של   .4
 .₪ 150,000מכרז בסך של הנדרש בבנוסח  בנק ישראלי

 

 

 מפגש מציעים

 במשרדי החברה. 13:00בשעה   21.7.2019מפגש מציעים יתקיים ביום  .5

 השתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. 



 

 

 

 הגשת ההצעה

 

להפקיד במסירה אישית במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת את ההצעה יש  .6

.  על המעטפה יצוין: "מכרז פומבי 12:00שעה   7.8.2019במשרדי החברה לא יאוחר מיום 

 לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח רשת המים והביוב בלוד".   -1/2019מס' 

   

 עונה על דרישות המכרז.משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו 

 

 ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז.

 

 אין החברה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

 

 במקרה של סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.

           

                                                                   

 בכבוד רב,

 מי לוד בע"מ 

 

 

 

 


