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מי ר˜˙ טבריה בע"מ
מכרז מס' 04/2015

מכרז מס‚ר˙ ל˙חזו˜ה, ˘י˜ום, חי„ו˘ ופי˙וח ר˘˙ מים וביוב
1.  כללי

    1.1 מכרז זה הינו מכרז מס‚ר˙ כמ˘מעו˙ו בסעיף 17 ו' ל˙˜נו˙ חוב˙ המכרזים, ˙˘נ"‚-1993, לביˆוע 
        עבו„ו˙ כ„ל˜מן:

    1.2 מי ר˜˙ טבריה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הˆעו˙ לביˆוע עבו„ו˙ ל˙חזו˜ה, ˘י˜ום, 
 .(" ̇ מים וביוב וז‡˙, בה˙‡ם ל˙נ‡ים המפורטים במסמכי המכרז (לעיל ולהלן : "העבו„̇ו         חי„ו˘ ופי˙וח ר˘

    1.3 המכרז מורכב מ-3 ˙˙י מכרזים:
        1.3.1 מכרז מס‚ר˙ ל˙חזו˜˙ ר˘˙ המים והביוב בטבריה. 

        1.3.2 מכרז מס‚ר˙ ל˙חזו˜˙ ר˘˙ המים והביוב במ‚„ל ובכפר כמ‡ ומכרז מס‚ר˙ ל˙חזו˜˙ ר˘˙ 
               הביוב ביבנ‡ל. 

        1.3.3 מכרז מס‚ר˙ לפרויי˜טים, בטבריה, מ‚„ל, כפר כמ‡ ויבנ‡ל. 
        הור‡ו˙ מסמכי המכרז חלו˙ על כל ‡ח„ מ˙˙י המכרזים הנ"ל ‡ל‡ ‡ם כן נ‡מר במפור˘ו˙ ‡חר˙.
˜ופ˙ הה˙˜˘רו˙ לביˆוע העבו„ו˙ הינה ל˘נה ‡ח˙ (12 חו„˘ים), החל ממוע„ הח˙ימה על חוזה   ̇1.4    

        הה˙˜˘רו˙. לחברה ˘מורה ה‡ופˆיה לה‡ריך ‡˙ ˙˜ופ˙ הה˙˜˘רו˙ כל פעם ל˘נה נוספ˙ ‡ו 
        חל˜ ממנה וע„ ל˙˜ופה מ˜סימ‡לי˙ ב˙ חמ˘ ˘נים בסה"כ, והכל בה˙‡ם להור‡ו˙ ול˙נ‡ים 

        המפורטים במסמכי המכרז. 
    1.5 ˙נ‡י הה˙˜˘רו˙ עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י ˙נ‡י המכרז וחוזה הה˙˜˘רו˙ על נספחיו.

2. ˙נ‡י סף  לה˘˙˙פו˙ במכרז 
, בכל ה˙נ‡ים המˆטברים, המפורטים להלן: ̇ הˆע̇ו     ר˘‡ים לה˘˙˙ף במכרז מˆיעים העומ„ים, במוע„ ה‚˘

    2.1 ˜בלנים הר˘ומים כ„ין בפנ˜ס ה˜בלנים, על פי חו˜ רי˘ום ˜בלנים לעבו„ו˙ הנ„סה בנ‡יו˙, 
        ה˙˘כ"ט-1969, בסיוו‚ ˜בלני 400, ב-1 לפחו˙.

    2.2 ˜בלנים הר˘ומים כ„ין בפנ˜ס ה˜בלנים, על פי חו˜ רי˘ום ˜בלנים לעבו„ו˙ הנ„סה בנ‡יו˙, 
        ה˙˘כ"ט-1969, בסיוו‚ ˜בלני 200, ‚-1 לפחו˙.

    לחילופין
     ˜בלנים ‡˘ר ה˙˜˘רו בהסכם עם ˜בלן מ˘נה הר˘ום כ˜בלן על פי חו˜ רי˘ום ˜בלנים לעבו„ו˙ 
    הנ„סה בנ‡יו˙, ה˙˘כ"ט-1969, בסיוו‚ ˜בלני 200, ‚-1 לפחו˙, לˆורך ביˆוע עבו„ו˙ הפי˙וח ככל ˘יהיו.

 2.3    
        ‡. ˜בלנים בעלי ניסיון מ˜ˆועי ˜ו„ם ומוכח, כ˜בלן ר‡˘י בביˆוע עבו„ו˙ ל˙חזו˜˙ מערכו˙ המים 
            והביוב העירוניו˙, עבור ר˘ו˙ מ˜ומי˙ ו/‡ו ˙‡‚י„ מים וביוב, ב˘נ˙יים לפחו˙ מ˘לו˘ ה˘נים 

            ה‡חרונו˙ ( 2012, 2013 ו-2014).
        ב. ˜בלנים בעלי ניסיון מ˜ˆועי ˜ו„ם ומוכח, כ˜בלן ר‡˘י בביˆוע עבו„ו˙ ˘י˜ום ו/‡ו חי„ו˘ ר˘˙ 
            מים וביוב עירוני˙, עבור ר˘ו˙ מ˜ומי˙ ו/‡ו ˙‡‚י„ מים וביוב, ב˘נ˙יים לפחו˙ מ˘לו˘ ה˘נים 

            ה‡חרונו˙ ( 2012, 2013 ו-2014).
    2.4 ˜בלנים ‡˘ר ביˆעו עבו„ו˙ מים וביוב בהי˜ף כספי ˘ל‡ יפח˙ מסך ˘ל 1,500,000 ₪ (ל‡ כולל 

        מע"מ) בכל ‡ח˙ מה˘נים 2012, 2013 ו-2014.
    2.5 מˆיעים ‡˘ר ה˘˙˙פו במפ‚˘ המˆיעים.

    2.6 מˆיעים ‡˘ר רכ˘ו ‡˙ מסמכי המכרז.
    2.7 מˆיעים ‡˘ר ˆירפו להˆע˙ם ערבו˙ בנ˜‡י˙, בה˙‡ם להור‡ו˙ מסמכי המכרז.

        ההˆעה ˙ו‚˘ על י„י י˘ו˙ מ˘פטי˙ ‡ח˙ בלב„, וכל המסמכים הנ„ר˘ים במכרז, כולל הערבו˙ 
        הבנ˜‡י˙, יהיו על ˘ם המ˘˙˙ף במכרז בלב„, למעט ‡ם ˆוין מפור˘ו˙ ‡חר˙.

3. רכי˘˙ מסמכי המכרז
    ‡˙ מסמכי המכרז ני˙ן לרכו˘ במ˘ר„י החברה, ˘ברח' ‡והל יע˜ב 16 בטבריה, ב˘עו˙ העבו„ה 

    הר‚ילו˙ ˙מור˙ ˙˘לום ˘ל 4,000 ₪ (ב˙וספ˙ מע"מ) ‡˘ר ל‡ יוחזר.  ‡י ה˘˙˙פו˙ מˆיע במכרז 
    מסיבה כל ˘הי‡, לרבו˙ ע˜ב ‡יחור במוע„ מסיר˙ ההˆעה, ו/‡ו  ביטולו ˘ל המכרז על י„י החברה, 

    ל‡ יהוו עילה להחזר˙ ˙˘לום זה.  ני˙ן לעיין במסמכי המכרז, לל‡ ˙˘לום, ˜ו„ם לרכי˘˙ם.
4. מפ‚˘ מˆיעים

    מפ‚˘ מˆיעים וסיור ˜בלנים י˙˜יים ביום ב', 01.06.15, ב˘עה 16:00. נ˜ו„˙ המפ‚˘: מ˘ר„י הנהל˙ 
    החברה, רח' ‡והל יע˜ב 16, טבריה. 

    הה˘˙˙פו˙ במפ‚˘ המˆיעים הי‡ חובה ומהווה ˙נ‡י סף לה˘˙˙פו˙ במכרז. 
5.  ה‚˘˙ ההˆעה

    מוע„ ה‡חרון לה‚˘˙ ההˆעו˙ הינו ע„ יום ‡', 14.06.15, ב˘עה 12:00. ‡ין החברה מ˙חייב˙ ל˜בל ‡˙ 
    ההˆעה הזולה ביו˙ר ‡ו כל הˆעה ˘הי‡. במ˜רה ˘ל ס˙ירה בין ה‡מור במסמכי המכרז להו„עה זו 

˘‡ול „ו„, מנכ"ל    י‚בר ה‡מור במסמכי המכרז בלב„.
מי ר˜˙ טבריה בע"מ


