
 

 

 בע"מ מי רקת טבריה     

 08/2018מכרז 
 מכרז לצילום, לשטיפת קווי ביוב וניקוז

 ביישובי התאגיד
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 

"( מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות לצילום, החברהמי רקת טבריה בע"מ )להלן: "חב'  1.1
בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "העבודה" או   הכל, לשטיפת קווי ביוב וניקוז

 העבודות"(.  

תקופת ההתקשרות הינה לשנה ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.  לחברה נתונה  1.2
אופציה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת החוזה לארבע שנים 

 .חלק ממנה, בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרותנוספות או חלק מהן, כל פעם לשנה או 

וחוזה ההתקשרות  , המפרט הטכניתנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז 1.3
 על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז

 המצטברים התנאים בכל במכרז ההצעות הגשת במועד העומדים, קבלנים במכרז להשתתף רשאים .2
 המפורטים להלן:

 

, צילום, שטיפת קווי ביוב וניקוזמציעים בעלי ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע עבודות . 1 .א
 בסךלכל העבודות יחד כספי (, בהיקף 2017, 2016, 2015בכל אחת משלוש השנים האחרונות )

 מים וביוב. תאגידו/או  ומיתמק רשותלשנה, וזאת עבור  ממוצע)לא כולל מע"מ( ב₪  500,000
 

  או לחלופין:

 

, בכל אחת שטיפת קווי ביוב וניקוזמציעים בעלי ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, בביצוע עבודות . 2
₪  500,000(, בהיקף כספי לכל העבודות יחד בסך 2017, 2016, 2015משלוש השנים האחרונות )

 מים וביוב. תאגידו/או  מקומית רשות)לא כולל מע"מ( בממוצע לשנה, וזאת עבור 

בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות שהינו בעלי הסכם בתוקף עם קבלן משנה מציעים  –ובמצטבר 
 100,000של כספי ( בהיקף 2017, 2016, 2015קווי ביוב וניקוז בשלוש השנים האחרונות ) צילום

 יד מים וביוב.)לא כולל מע"מ(, בממוצע לשנה וזאת עבור רשות מקומית ו/או תאג₪ 
 

 500בביצוע עבודות שטיפה וניקוי קווי ביוב בקוטר מציעים בעלי ניסיון מוכח, כקבלן ראשי,  .ב
 .ומעלהמ"מ 

 
הסכם תקף עם אתר מאושר  יהינם בעלי רישיון עסק בתוקף להובלת שפכים ובעלשמציעים  .ג

 לפינוי שפכים.

 בבעלותם או ברשותם הציוד המפורט להלן : ,מציעים שבמועד הגשת ההצעות .ד

מעלות ועינית  360ניידת צילום, למערכת ביוב ותיעול, כולל מד מטרים, מד שיפוע וכיוון  -
 להסתכלות סביב כל היקף התקדמות הרובוט.

  ומעלה 2014ביובית מסוג ביובית משולבת, משנת ייצור  1 -

  הומעל 2014ביובית מסוג ביובית לחץ, משנת ייצור  1 -

 .ומעלה 2014קו"ב, משנת ייצור  15משאית שאיבה גדולה,  1 -

 בכל ביובית קיים מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערך.                           -
 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.  ה. 
 
 .השתתפו במפגש המציעיםאשר מציעים  ו.

 
 



 

 
תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים הצעת משתתף 

, במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד
 .אלא אם הותר אחרת במפורש בהוראות המכרז

 
 

 מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז  ם,, לאחר מפגש המציעימשתתף אשר השתתף במפגש המציעים רשאי לקבל .3
בשעות העבודה  (,04-6653100)טלפון: טבריה   100ברח' דרך גדוד ברק החברה הנהלת במשרדי 
 .הרגילות

 ערבות 

בנוסח הנדרש ₪,  50,000המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של  .4
במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום 

 הוראותיו. 

 

  מפגש מציעים

 משרדי הנהלת החברה.נקודת המפגש:  .0041:בשעה  08.201826. ביוםמפגש מציעים יתקיים  .5
 ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.

 
 .12:00בשעה  07.10.2018המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 

 
במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 

 טבריה   100
 

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

 במסמכי המכרז.*** במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז להודעה זו יגבר האמור 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב
 

 
 דוד, ראש העיר טבריה                                                                                       שאול דוד, מנכ"ל -יוסי בן
 ויו"ר הדירקטוריון           


