
 

 

 בע"מ  מי רקת טבריה     

 01/2020מכרז פומבי מס' 
 מכרז לייצור ו/או שיפוץ משאבות ומנועים למתקני מים וביוב

 
 והוראות למשתתפים מכרז התנאי 

 
1.1 " )להלן:  בע"מ  טבריה  רקת  משאבות  החברהמי  שיפוץ  ו/או  לייצור  הצעות  בזה  מזמינה   )"

 "(.  העבודותומנועים, למתקני מים וביוב, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: " 
 

חודשים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות.  לחברה    12- תקופת ההתקשרות הינה ל 1.2
תו את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  האופציה,  שנים  נתונה  בארבע  זה  הסכם  של  קפו 

 נוספות, בכל פעם בשנה נוספת או בחלק ממנה, לפי הוראות חוזה ההתקשרות. 
 

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

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז 

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

 
משתתפים שברשותם, מתקן לבדיקות הידראוליות, של משאבות, בענף המים, עד   2.1

   מק"ש לפחות. 600מ' וספיקות עד  150לעומק של 
 

בביצוע    2019-ו  2018,  2017  ,2016  שניםבכל אחת מהסיון מוכח  ימשתתפים בעלי נ  2.2
וביוב,   מים  למתקני  ומנועים,  משאבות  שיפוץ  ו/או  לפחות  ייצור  של  בהיקף 

 בכל אחת מהשנים הנ"ל.  ,לשנהבמצטבר   ₪ )לא כולל מע"מ(, 500,000
 

ר  ,משתתפים 2.3 טעוני  ישברשותם,  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  בהתאם  עסק,  שיון 
רלוונטי, שקדם לצו זה או על פי פריט  או על פי הסעיף ה  1995-היתר(, התשנ"ה 

 .רלוונטי, לצורך ביצוע העבודות
 

 מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 2.4
 

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

הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם כן צוין במכרז, כולל, בין השאר, הערבות  
 במפורש אחרת.

 
 

 מסמכי המכרז 

טבריה  בשעות    100המכרז במשרדי החברה, שברח' דרך גדוד ברק    דיסקלקבל את    רשאים  המציעים  .3
הרגילות  מהאתר    .(04-6653100)טלפון:    העבודה  ו/או  מהדיסק  המכרז  מסמכי  את  להדפיס  יש 

 האינטרנט של התאגיד.

 

 ערבות 

₪, בנוסח הנדרש    30,000המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של   .4
וקיום   החוזה  על  חתימה  ההצעה,  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת  החברה,  לטובת  המכרז,  במסמכי 

 הוראותיו.  

 

   מפגש מציעים

יפורסם  14:00, בשעה  08.202090.ביום    באמצעות הזום מפגש מציעים יתקיים   .5 לזום  לינק   .
 . אינה חובהההשתתפות במפגש המציעים היא  באתר האינטרנט של התאגיד.

 

  



 

 
 
 
 

 .   12:00, בשעה 08.202023.המועד 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. 

 
 

המציעים להתעדכן בהודעות החברה אשר תפורסמנה מעת לעת באתר של החברה ואשר יהוו  באחריות 
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

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

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                
 

 שאול דוד, מנכ"ל           
 מי רקת טבריה בע"מ           


