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המשך קו שדרוג  לעבודות)להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות  מי לוד בע"מ א.
, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי הסניקה מתא השקטה עד לתחנת שאיבה רמלה

   "(.תהעבודו)להלן: " המכרז
 

 
בודה על חודשים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת ע 4משך ביצוע העבודות הוא  .ב

 ידי החברה.
 

, לרבות המפרט הטכני תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז .ג
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  וחוזה ההתקשרות על נספחיו המהווים

 

 
 

  רזנאי סף להשתתפות במכ ת
 

בכל התנאים אים להשתתף במכרז קבלנים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז שר
 המפורטים להלן:  המצטברים

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות  .1
 260סימול  -מים, ביוב ותיעול" בענף ראשי ", 1969 -הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 .ותפחל 2-בסיווג כספי ב

בבעלותם ו/או בחזקתם על פי חוזה ליסינג בתוקף במועד הגשת  ם אשרקבלני .2
 ההצעה הציוד הבא לפחות:

 ומעלה. 2015באגר משנת  1 2.1 

 .ן אופנימחפרו 2 2.3

 מטאטאכולל מערכת  מחפר אופני /בובקט  2.4

ן אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי וביקבלנים  בעלי ניסיון קודם ומוכח .       3

  מ"מ ומעלה. 900בקוטר   PE-100עבודות הנחת קו ביוב פוליאתילן  הנלן משכקב

אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין .       קבלנים  בעלי ניסיון קודם ומוכח 4
מ"א בגרביטציה, במהלך  8,000עבודות הנחת קווי ביוב בהיקף של כקבלן משנה 

 קטים ו/או בפרויקט אחד.יופר פרר במס)כולל( במצטב 2019ועד שנת  2016השנים 

 הנ"ל 3+4 בס"קהסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש  למען -אשר ביצעו בעצמם  *
הנו ניסיון של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן 

תנאי  משנה. עבודות שבוצעו מטעם המציע באמצעות קבלני משנה אינן עונות על דרישות
 .סף זה

 

 .בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרזמציעים אשר צירפו להצעתם ערבות  .5

 



 .מציעים אשר השתתפו במפגש מציעים .6

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים 
תף הדרושים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשת

 בד.במכרז בל

 

 מסמכי המכרז
 

לוד, וזאת לאחר  18משרדי החברה אבא הלל סילבר המציעים רשאים לקבל את מסמכי המכרז ב
כנגד מסירת פרטים של המשתתף בטופס בכתב:  15:30 – 09:00מועד מפגש המציעים, בין השעות 

 שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה.
  

 
 ערבות

 
בנוסח הנדרש ₪  150,000נקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של צעה ערבות בהמציע יצרף לה

במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום 
 הוראותיו. 

 
 מפגש מציעים 

 
נקודת המפגש: משרדי  12:00בשעה  22.01.2020מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום 

לוד. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי  18א הלל סילבר ברה ברח' אבהח
 כרז.סף להשתתפות במ

 
 

 .12:00בשעה  10.02.2020המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 .12:15תיבת ההצעות תיפתח בשעה 

 

 18ילבר ברחוב אבא הילל סתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה ההצעות יופקדו ידנית ב
 ד.בלו

 ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז.

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

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

 

 

   מנכ"ל    , עו"ד פזית נויברגר 

 מי לוד בע"מ     

 
 
 
 
 


