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לאספקת והתקנת מגוב אנכי בניקוי אחורי לתחנת שאיבה 
 צפונית בלוד 

 

 
 כללי

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

, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי אנכי בניקוי אחורי לתחנת שאיבה צפונית בלוד
 "(.  העבודות" ו"הציוד)להלן: " המכרז

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

 עבודות שיימסר לו על ידי המזמין. 
 

העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד  .1.3
 ה חלק בלתי נפרד הימנו.לחוזה ההתקשרות( והמהוו נספח ב'המצורף למכרז )

 
 

 
  נאי סף להשתתפות במכרזת

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

 המפורטים להלן: המצטברים

 

)כהגדרתו נציג רשמי של יצרן הציוד או יצרן הציוד )כהגדרתו במכרז זה(  שהינומציע  2.1

 .בארץבמכרז זה( 

 

 800תחנות שאיבה לביוב עירוני בספיקות של מעל  5 לפחותוהתקין ב סיפקאשר  מציע 2.2

)מגוב אנכי בניקוי אחורי ברוחב תעלה של מעל לציוד הנדרש במכרז זה מק"ש ציוד זהה 

 שנים לפחות.  5במשך  פועל בהצלחהאשר הינו מטר( 

 

מציע שהינו בעל יכולת לספק שירותי התקנה ותחזוקה מקצועיים לציוד )כהגדרתו  2.3

במכרז זה(  )דהיינו, הינו בעל בית מלאכה ו/או התקשר בהסכם למתן השירותים הנ"ל 

עם בית מלאכה ו/או ברשותו צוות שירות למתן השירות לציוד אשר ייעודיים לציוד 

 .(המוצע על ידו

 

 מציע אשר צירף להצעתו ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  2.4

 

 מציע אשר השתתף במפגש המציעים. 2.5

 



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 

 .אלא אם כן צויין מפורשות אחרת במכרז בלבד

 

 מסמכי המכרז
 

  
מציעים רשאים לקבל את מסמכי המכרז במשרדי הנהלת משתתפים אשר השתתפו במפגש ה

 התאגיד בשעות העבודה הרגילות.
 

 

 
 ערבות

 
בנוסח הנדרש ₪  35,000המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של 

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

 
 מפגש מציעים 

 
תחנת השאיבה בנקודת המפגש  .13:30, בשעה 01.03.2020ביום יתקיים מפגש מציעים 

 .לוד 1הצפונית, אבא הילל סילבר 
 

 מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.הינה חובה וההשתתפות במפגש המציעים 
 
 

 .12:00בשעה  17.03.2020המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 

 .12:15ות תיפתח בשעה תיבת ההצע

 

 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.

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

 

 

   מנכ"ל    , עו"ד פזית נויברגר 

 מי לוד בע"מ     

 
 


