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 ' חלק א -מכרז קו ביוב מגני אביב 
 )קו גרביטציוני רחוב המסגר(

 כללי
 
חלק א'  -קו ביוב מגני אביב  מזמינה בזה הצעות למכרז( מי לוד בע"מ )להלן: "החברה" .א

בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: )קו גרביטציוני רחוב המסגר(,
 "העבודות"(

  
 
מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי  חודשים קלנדריים 4 משך ביצוע העבודות הוא  .ב

 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
 

  נאי סף להשתתפות במכרזת
 

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

קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות  .1
בענף משנה " ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז"  , 1969 -הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 לפחות. 2בסיווג כספי ב' 260סימול 

 

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

 ומעלה. 2015באגר משנת  1 2.1 

 .מחפרון אופני 2 2.3

 בובקט/מחפר אופני כולל מערכת מטאטא.  2.4

קבלנים בעלי ניסיון קודם ומוכח אשר ביצעו בעצמם*, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן . 3  
מ"מ ומעלה בהיקף  500בקוטר  ביוב בגרביטציה הנחת קווי פוליאתילן דותעבומשנה 
)לא כולל מע"מ( בפרויקט אחד או במס' פרויקטים  ₪מיליון  3של לפחות  מצטברכספי 

לא כולל מע"מ(  ₪מיליון  2)ובלבד ובכל פרויקט ביצעו עבודות כנ"ל בהיקף של לפחות 
  )כולל(. 2019ועד שנת  2015שנים במהלך האשר התחילו בביצוע ונמסרו למזמין 

 
הנו ניסיון  הנ"ל 3 בס"קהסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש  למען -אשר ביצעו בעצמם  *

של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה. עבודות שבוצעו 
 ). תנאי סף זה מטעם המציע באמצעות קבלני משנה אינן עונות על דרישות

 .מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז .4

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

 במכרז בלבד.

 
 
 



 
 מסמכי המכרז

 
תחת לשונית פרסומים  באתר התאגיד בעמוד:את חוברת מסמכי המכרז להגשה יש להוריד 

 < מכרזים.---ומכרזים 
 
 

שם מלא, ות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )לצורך קבלת תשוב
 . lod.co.il-dorinz@mei ( לכתובת דוא"ל כתובת דוא"ל, דואר ומספר פקסימיליה

  
 .ת והעדכונים המפורסמים באתר התאגידבאחריות המציעים לעקוב אחר ההודעו 

 
 ערבות

 
בנוסח הנדרש  ₪ 000250,המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של 

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

 
 סיור קבלנים

 
המפגש: שטח רחוב המחקר פינת הלן  נקודת 09:00בשעה   23.08.20 ביוםיתקיים סיור קבלנים 

 ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה. .לוד קלר
 

 18ברחוב אבא הילל סילבר ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה 
 .12:00-10:00בין השעות  07.09.2020בתאריך  בלוד

 

 נשוא המכרז מותנה בקבלת תקציב. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים

 ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון כמפורט במסמכי המכרז.

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

 הוראות מסמכי המכרז. תגברנהבמקרה של סתירה בין מודעה זו למסמכי המכרז, 

 

  מנכ"ל  ,עו"ד פזית נויברגר

 ממי לוד בע"    
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