
 

 

 בע"מ  מי רקת טבריה     

 שיקום ושדרוג תחנת שאיבה טבריה עלית 

 4931מס' פרויקט  03/2021מכרז פומבי מס' 
 

 
 והוראות למשתתפים מכרז התנאי 

 
שיקום ושדרוג תחנת  לעבודות  מי רקת טבריה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות   .11

 . מסמכי המכרזבהתאם לתנאי והוראות   שאיבה טבריה עלית

 .מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה  לוח חודשי 18משך ביצוע העבודות הוא  .21

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

לנהליו.    1.4 ובהתאם  ביוב  לפיתוח תשתיות  במסגרת המינהל  תתבצענה  נשוא המכרז    העבודות 
  הרשות הממשלתית למים ולביוב.   לאישור  בכפוף  תהיה  הזוכה  הקבלן  עם   שההתקשרות  יובהר 

זוכה במכרז הינו קבלת ולבחירת    תנאי מתלה לבחירת  אישור המילת"ב לתקצוב הפרויקט 
 זוכה. 

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז 

   

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

 
 

בנאיות   .א הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  ל"חוק  בהתאם  הקבלנים  בפנקס  הרשומים  קבלנים 
 :בכל הסיווגים הבאים במצטבר, לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 1969-תשכ"ט

 
 לפחות;  3סוג )משאבות, טורבינות ותחנת שאיבה( בהיקף כספי  500ב', ענף  סיווג. בקבוצת 1

 
 ;לפחות 2סוג )ביצוע תשתיות ופיתוח(, בהיקף כספי  260סיווג ב', ענף . בקבוצת 2
 
 ; לפחות 2סוג )חשמלאות ותקשורת במבנים( בהיקף כספי  160בענף סיווג א', . בקבוצת 3
 

 או לחלופין     
 

  160סיווג א', בענף  קבלן אשר לו הסכם בתוקף במועד הגשת הצעה עם קבלן משנה בקבוצת  
 לפחות. 2סוג )חשמלאות ותקשורת במבנים( בהיקף כספי 

 
 
ביצעו   .ב אשר  ומוכח,  קודם  מקצועי  ניסיון  בעלי  ראשיקבלנים  השנים    כקבלן     2020-2014במהלך 

בהיקף כספי של לא פחות מעשרה מיליון ש"ח    לביובפרויקטים של הקמת תחנת שאיבה    2לפחות  
 )לא כולל מע"מ( לכל תחנה וזאת עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית.  

 
מיליון ₪  בשנה, בכל אחת    20 -על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימאלי של לא פחות מ .ג

 .   2018,2019,2020משלוש השנים 
 

 מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.  .ד
 

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

 



 

 
ו/או מנהלי .ו ו/או בעלי השליטה* שלו  ו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע השנים שקדמו  המציע 

למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים  
של   עיסוקו  לתחום  הנוגעות  בעבירות  ו/או  הסביבה  איכות  של  עבירות  ו/או  גניבה  ו/או  עסקיים 

 זה.  המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז
 . 1981  - * בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הדרושים במכרז, כולל,  
 בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם צוין מפורשות אחרת. 

 

 מסמכי המכרז 

של החברה שכתובתו:  המציעים רשאים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט  .3
rakat.co.il-https://mei/   "לקבל את מסמכי המכרז באו  תחת לשונית: "מכרזים פעילים- CD  

  . מפגש המציעיםלאחר 

 

 ערבות  

₪, בנוסח הנדרש    250,000בלתי מותנית )אוטונומית( בסכום של  המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית   .4
וקיום   החוזה  על  חתימה  ההצעה,  המכרז,  תנאי  קיום  להבטחת  החברה,  לטובת  המכרז,  במסמכי 

 הוראותיו.  

 

   מפגש מציעים

נקודת המפגש: משרדי      12:00בשעה     12.12.2021מפגש מציעים וסיור הקבלנים יתקיים בתאריך   .5
    טבריה. ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה. 1החברה ברח' גדוד ברק 

 
 
 

 . 12:00בשעה  02.01.2022המועד 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,                                                                                                      
 

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