
 
     

 במגדל העמק " מנזר"מכרז להעתקת תחנת שאיבת מים 
 4771024' מכרז פומבי מס

 כללי

 

הינו תאגיד שהוקם ( "המזמין"או 7ו "התאגיד"או 7ו ״החברה״: להלן)בע״מ  תאגיד מים וביוב אזורימי נעם  .א
ק המים והביוב ואשר אמון על כל תחום מש( ״החוק״: להלן) 2001 -התשס״א , מתוקף חוק תאגידי מים וביוב

 . מגדל העמק ועפולה, נצרת עיליתב

 (.״הקבלן״: להלן) במגדל העמק" מנזר"להעתקת תחנת שאיבת מים  ביצוע עבודותל קבלן נדרש לחברה .ב

לרבות  המצורף ההתקשרות הסכם והוראות המכרז תנאי פי על במכרז הזוכה ידי על יבוצעו השירותים .ג
 (.״ההסכם״: להלן) נספחיו על, הזוכה הקבלן לבין החברה יןב שייחתם, ("השירותים": להלן)המפרטים 

 מהקבלן להזמין מחויבת אינה או/ו הזוכה כהצעה ביותר הזולה ההצעה על להכריז מחויבת אינה החברה .ד
 .שירותים של כלשהו מינימום של ביצוע הזוכה

 .המכרז מסמכימ נפרד בלתי חלק ומהווה ב"המצ ההתקשרות בהסכם האמור פי על יהא ההתקשרות משך .ה

 .  י החברה"ימי לוח מהמועד שייקבע בצו תחילת עבודות שינתן ע 042תקופת ביצוע העבודות הינה  .ו

ב על נספחיו והמהווה חלק "י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ .ז
 . בלתי נפרד ממסמכי המכרז

קיים ולכן יש לדאוג לביצוע " מקורות"בסמוך למנזר ומתקן תשומת לב המציעים כי ביצוע העבודות הנן  .ח
המתקן עצמו משמש כמקור לאספקת מים למגדל . העבודות תוך תיאום מלא וקבלת אישור מהנדס העיר

 .העמק

הקבלן הזוכה יידרש להעסיק יועץ בטיחות מוסמך שיכין תכניות ביצוע בהתאם לדרישות הבטיחות והחוק  .ט
 .ע בהתאם למפרטיםכולל פיקוח ולוודא ביצו

 בנייה היתר לבקשת הנוגע בכל התאגיד מטעם או/ו עבור לטפל יידרש הזוכה הקבלן כי המציעים לב תשומת .י
 ולדרישות להנחיות ובכפוף התאגיד להוראות בהתאם נדרשת פרוצדורה כל לרבות וקבלתועבור המגוב המכאני 

 להיתר הבקשה על המוסמך והחתום הבקשה מגיש הוא התאגיד כי בזאת מובהר, ספק הסר למען. הרגולטור
 במסגרת בחשבון לקחת עליו ולפיכך חשבונו ועל הזוכה הקבלן באחריות יבוצע בבקשה הטיפול מלוא אך

 .כך לצורך הנדרש את הצעתו

 תנאי סף  להשתתפות במכרז  .1

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

 .במכרז מציע שהינו תאגיד הרשום כדין בישראלרשאי להשתתף  0.2

 2191 –ט "התשכ, מציע אשר רשום כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 0.0
 . לפחות 2-בסיווג ב, 022סימול , בתחום משאבות טורבינות ותחנות שאיבה

או /עבודות להקמה ו)לעבודות נשוא מכרז זה  עבודות דומות 3לפחות ביצוע ב מוכח ניסיון בעל הינו המציע 0.2
 להלן)או תאגידי מים וביוב /במסגרת רשויות מקומיות ו (או העתקה/שדרוג של תחנות שאיבת מים ו

 .1022 -ו 1022, 1027, 1023בשנים , ("העבודות דומות":

 .מסמכי המכרז בהתאם להוראות, מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית 0.4

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

 
 מסמכי המכרזקבלת  .3

יש לשלוח את טופס הבקשה המופיע במסמכי המכרז כשהוא מלא , דרך חברת רמדוראת מסמכי המכרז  קבלניתן ל
באתר רמדורנט בכתובת , ניתן לעיין במסמכי המכרז. 20.22.26 חל מיוםה.  22-6996622על כל פרטיו לפקס שמספרו 

ramdor.net בהזדהות עם כתובת המייל :meynoam.bid74@gmail.com 
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 ערבות .7
 

בנוסח , של בנק ישראלי, אוטונומית, כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית
 .₪ 000100, בסך של, לתנאי המכרז לטובת החברה 3טופס המצורף כ

 
 הגשת ההצעה .2

כי כל מציע חייב להגיש את הצעתו כנדרש בתנאי המכרז ובצירוף , תשומת לב המשתתפים במכרז מופנית לכך .א

 11.22.24זאת עד ולא יאוחר מיום לתיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט  כל המסמכים הנדרשים

 .21:00בשעה 

 למשרדי התאגידובמעטפה עליה יצוין שם המכרז בלבד , מסירה אישית בלבדב, ערבות בנקאית מקורית תוגש  .ב

 .הכל עד המועד האחרון להגשת הצעות, לרבות עותק ידני מההצעה על נספחיה

, החברה בכתובת המפורטת דלעילבמשרדי , תיבת המכרזים שתוצבב  ידנית גישיש להאת הערבות הבנקאית  .ג

ערבות בנקאית שתוגש  "(.המועד האחרון להגשת ההצעות: "להלן) 0021:בשעה  11.22.24לא יאוחר מיום ועד 

ל תביא לפסילת ההצעה גם מקום בו ההצעה הוגשה במועד בתיבת המכרזים "לאחר חלוף המועד הנ

 .האלקטרונית במערכת רמדורנט

עד למועד זה יש להגיש את ההצעות לרבות מסמכי המכרז הנדרשים להגשה לתיבת המכרזים , במקביל .ד

עם קבלת מסמכי המכרז תקבלו שם משתמש וסיסמא למערכת להגשת . לקטרונית במערכת רמדורנטהא

 .הצעותיכם

להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז , לפי שיקול דעתו הבלעדי, המזמין שומר לעצמו את הזכות .ה

 . ו לדיוןלא יובא, ל"הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ .לתקופה נוספת

והמשתתפים במכרז מוזמנים בזאת להיות נוכחים בפתיחת , 20:20ל בשעה "תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ .ו

 .שתיערך במשרדי החברה, ההצעות

 דעתה שיקול פי על, רשאית תהא החברה. המכרז ודרישות תנאי לפי ומוגשות ערוכות תהיינה ההצעות .ז

 .המכרז לתנאי ביחס השמטה או תוספת, שינוי, תייגותהס, התניה בה שיש הצעה כל לפסול, הבלעדי

 ביחס הסתייגות כל או, בהסכם לרבות, המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל, לעיל האמור אף על .ח

 את יחייבו לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין, המסמכים בגוף תוספת או שינוי ידי על בין, אליהם

 .החברה כלפי מחייב קףתו כל להם יהיה ולא החברה

 
 
 

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

 .במסמכי המכרזבמקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור     
 
 
 
 

 ל"מנכ, זאב שוורץ            

 
 מ "אגיד מים וביוב אזורי בעמי נעם ת                                                   

 


