
 

 

 

 

 בע"מ מי רקת טבריה

 02/2017 מכרז פומבי מס'
 

 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 
 

לקבלת שירותי איתור, מיפוי ומחשוב של תשתיות מזמינה בזה הצעות  מי רקת טבריה בע"מ 1.1
 "(. העבודות: "להלןפורטים במסמכי המכרז )בהתאם לתנאים המ מים וביוב

תקופת ביצוע עבודות ההקמה הינה לשנים עשר חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה.  1.2
ככל שיבחר התאגיד  ,מהקבלן שירותי עדכון תשתית קיימתלתאגיד עומדת האופציה להזמין 

חודשים עם אופציה להארכת ההתקשרות  12לממש אופציה זו תקופת ההתקשרות תהייה ל 
 לשנה או חלק ממנה(.לעוד ארבע שנים נוספות )בכל פעם 

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

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

( השנים האחרונות 5חמש ) במהלך( שנות ניסיון 3המציע הנו בעל ניסיון של שלוש ) 2.1
מים לפחות במתן שירותי מדידה ומיפוי הנדסי דיגיטאלי של תשתיות ( 2012,2013,2014,2015,2016,

 עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב. ו/ או  ביוב 

במתן שירותי איסוף נתונים גיאוגרפים ואלפא לפחות ( שנים 3המציע הנו בעל ניסיון של  שלוש ) 2.2
עבור   מים ו/או ביוב( של תשתיות GISנומריים בתבניות מותאמות למערכת  מידע גיאוגרפית )

 רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב.

( השנים 5לפחות בחמש ) דאח ויקטעבור רשות מקומית או תאגיד מים וביוב פרהמציע ביצע  2.3
במיפוי הנדסי גיאוגרפי )ואיסוף נתונים מהשטח והכנתם ( 2012,2013,2014,2015,2016) האחרונות

ק"מ לתשתיות מים  20 לפחות במבנה מוסכם מראש להטמעה במערכת מידע גיאוגרפית( בהיקף של
 .וביוב

 המציע השתתף במפגש מציעים.  2.4

 נדרש במסמכי המכרז. צרף להצעתו ערבות בנקאית כ 2.5

 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים, כולל הערבות הבנקאית 

 .והניסיון, יהיו על שם המשתתף בהליך המכרז בלבד

 

 מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז  , לאחר מפגש המציעים,משתתף אשר השתתף במפגש המציעים רשאי לקבל .3
בשעות העבודה  (,04-6653100)טלפון: טבריה   1ברח' דרך גדוד ברק החברה הנהלת במשרדי 
 .הרגילות

 ערבות 

בנוסח הנדרש ₪,  10,000המציע 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 ברח' דרךהמפגש:  נקודת 0010: בשעה 2017.07.09 ביוםמפגש מציעים יתקיים  .5
 ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. .טבריה 1גדוד ברק 



 

 

 

 
 

 .12:00בשעה  2017.07.30המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 
 

 1במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה 
 טבריה  

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


