
 

 
   מי לוד בע"מ 

 
 01/2020מכרז פומבי מס' 

 מכרז לאספקת והתקנת יחידת שאיבה לתחנת שאיבה צפונית בלוד 
 
 

 כללי
 
 

 
למכרז לאספקת והתקנת יחידת שאיבה  הצעות"( מזמינה בזה החברהמ )להלן: ""מי לוד בע 1.1

" הציוד, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "צפונית בלודהלתחנת שאיבה 

 "(.  עבודותהו"

 

מן המועד הנקוב בצו תחילת  חודשים קלנדריים 3בתוך הספק יספק ויתקין את הציוד  1.2

 . החברהעבודות שיימסר לו על ידי 

 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף  1.3

 למכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

נה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו. העבודות נשוא המכרז תתבצע 1.4

יובהר שההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות הממשלתית למים 

  .ולביוב

 
  נאי סף להשתתפות במכרזת

 
 

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

 המפורטים להלן: המצטברים

 

 2.2העומדות בדרישות המפורטות בסעיף  ,משאבות 6לפחות בישראל שסיפק  יעמצ 2.1

 . 2015-2019א+ב, במהלך השנים 

 

בדרישות הטכניות עומדת על ידי המציע במכרז זה המוצעת  משאבה**ה 2.2

 וההידראוליות שלהלן:

שאיבה  מטיפוס צנטריפוגלי אנכי, מיועדת להתקנה ביבש, בתוך תאהמשאבה** היא   .א

נוע החשמל שלה מתאים לעבודה עם ממיר תדר ומקורר על ידי הנוזל ושמ יבש

  .הנשאב או בעל מעטפת קירור

 IE3בתקן יעילות  הינו מנוע פרימיום העומד של המשאבה** המוצעת  מנוע החשמלכי  .ב

  .(או תקן מקביל לו 60034-30)ת"י חדש 



 

 

ק"ש לפחות מ 1000ה של לספיקמשאבה טבולה בהתקנה יבשה  -**משאבה משמעותה 

מטרים שהינה של אותו יצרן של המשאבה המוצעת במסגרת   30של לפחות ללחצים 

 ההצעה במכרז זה.

 

שירותי התקנה ותחזוקה נציג מוסמך של יצרן המשאבה לאספקת מציע שהינו  2.3

משאבה המוצעת במסגרת המכרז או  שיש לו הסכם עם קבלן משנה שהינו נציג ל

 מוסמך כאמור.

 

לצורך ביצוע מבחן הידראולי  בעל מבדקהלהיות המשאבה או ספק המשאבה יצרן על  2.4

  .ה להוכחת עמידה בדרישות המפרט שבמכרזפני אספקתמשאבה לל

 

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

 

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

 במכרז בלבד.

 

 מסמכי המכרז
 

בין  ,לוד 18המציעים רשאים לקבל את מסמכי המכרז במשרדי החברה אבא הלל סילבר 
לצורך קבלת תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז  .15:30 – 09:00השעות 

( לכתובת דוא"ל שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליהרטיו )למסור את פ
lod.co.il-dorinz@mei . 

 
 
 
 
 

 ערבות
 

₪ בנוסח הנדרש  00035,המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של 
חת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבט

 הוראותיו. 
 

 סיור קבלנים 
 

תחנת השאיבה הצפונית, נקודת המפגש ב .13:00, בשעה 06.02.2020ביום סיור קבלנים יתקיים 
 .לוד 1אבא הילל סילבר 

 
 

 .12:00בשעה  02.202019.המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 .12:15שעה תיבת ההצעות תיפתח ב

 

mailto:dorinz@mei-lod.co.il


 

 18ברחוב אבא הילל סילבר ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה 
 בלוד.

 ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז.

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

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

 

 

   מנכ"ל    , עו"ד פזית נויברגר 

 מי לוד בע"מ     

 
 
 
 
 

 

 


