
 

 

 בע"מ מי רקת טבריה

 מכרז לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן, שטיפה וניקוי  קווי ביוב 

 01/2022מכרז פומבי מס' 

 
 והוראות למשתתפים מכרזהתנאי 

 
לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת  הצעותמזמינה בזה  מ )להלן: "החברה"("מי רקת טבריה בע 1.1

 ביוב, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז .בורות שומן, שטיפה וניקוי קווי 
 
 תתי מכרזים: 2-המכרז מורכב מ .21

מכרז לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן, שטיפה וניקוי קווי ביוב בטבריה  1.2.1
 ומגדל.

מכרז לפתיחת סתימות ביוב, שאיבת בורות שומן, שטיפה וניקוי קווי ביוב בכפר כמא  1.2.2
 ויבניאל

 קבלנים )קבלן לכל תת מכרז כאמור(.  2במסגרת מכרז ייבחרו 

 
 מסמך ב' תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים ממועד חתימת החברה על חוזה ההתקשרות ) 1.3

למסמכי המכרז(. תקופת אחריות בהתאם למפורט במסמכי המכרז. לחברה נתונה האופציה, 
שנים נוספות, בכל פעם בשנה  3-לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה ב

 נוספת או בחלק ממנה, לפי הוראות חוזה ההתקשרות.
 

וחוזה ההתקשרות המפרט הטכני    תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז 1.4
 המצ"ב על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 

  תנאי סף להשתתפות במכרז

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

 
עבודות להלן: פתיחת סתימות ביוב, כל אחת מה  כקבלן ראשי, בביצועמציעים בעלי ניסיון מוכח   .א

(, בהיקף של 2021,  2019,  2018שאיבת בורות שומן וניקוי  קווי ביוב, בשלוש השנים האחרונות )
 ₪ )לא כולל מע"מ( בממוצע לשנה, לכל העבודות יחד ובמצטבר במספר מקומות. 500,000

 

להובלת שפכים מציעים שביום הגשת הצעתם, הינם בעלי רישיון עסק בתוקף  .ב
 הסכם תקף עם אתר מאושר לפינוי שפכים. יובעל

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

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

 במקומות מוגבלים.

  ומעלה 2018ביובית מסוג ביובית משולבת, משנת ייצור  2 -

  ומעלה 2018ביובית מסוג ביובית לחץ, משנת ייצור  2 -

 .ומעלה 2018קו"ב, משנת ייצור  15משאית שאיבה גדולה,  1 -

 ביובית קיים מכשיר איתורן או פוינטר או שווה ערך.                          בכל  -
 )לקבלת מיקום מדויק ורציף של הביובית מחב' איתורן או פונטר(.        

 מד מים ומז"ח לכל ביובית. -

 מכשור לגילוי גזים במערכת ביוב. -

 פקקים לסתימת קווים, בכל הקטרים. -

 חליפות ביוב. -

 מגפיים. -

 פנסים. -



 

 

  .אפודים זוהרים -

 ציוד מגן אישי וצוותי לפי נספח הבטיחות המצורף. -

 ציוד בטיחות לעבודות בכבישים. -

 מערכות חיצוניות, להזרמת אוויר לשוחות הביוב. 1 -

 מק"ש, לפחות. 250, לשאיבת שפכים, בספיקה של 6משאבות ניידות, בקוטר " 1 -

 מק"ש, לפחות. 200שפכים, בספיקה של , לשאיבת 4משאבות ניידות, בקוטר " 1 -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 8צנרת, בקוטר " -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 6צנרת, בקוטר " -

 מ"א, לפחות. 400, לביצוע מעקפים, באורך כולל של 4צנרת, בקוטר " -

 יוב ו/או שוחות הביוב.ך שורשים, בתוך צנרת הבציוד לניקוי וחיתו -

 דיזות מיוחדות לניקוי קווים, בכל הקטרים. -

 גנרטור וציוד נלווה, לביצוע עבודות שאיבה. 1 -

 מ"א לפחות. 100צינור לחץ " ¾ רזרבי לביובית באורך של  -

 מ"א לפחות.   100רזרבי לביובית באורך של  1צינור לחץ " -
 שקיות מתאימות לאיסוף הנלווים.     -

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

 המציעים. במפגשמציעים אשר השתתפו  .ה
 

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים 
, בלבדבמכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז 

 .אלא אם הותר אחרת במפורש בהוראות המכרז

 

 מסמכי המכרז

https://mei-ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה שכתובתו:   .3

rakat.co.il/   ."תחת לשונית: "מכרזים פעילים 

תשובות להבהרות באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו )שם יובהר כי לצורך קבלת  
  rakat.co.il-natalie@mei מלא, כתובת דוא"ל ומספר פקס( לגב' נטלי לוי בכתובת הדוא"ל:

  

 

 ערבות  

₪, בנוסח הנדרש  100,000המציע 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

 במשרדי החברה. 12:00בשעה  08.05.2022 ביום מפגש מציעים יתקיים .5
 

 השתתפות במפגש המציעים היא חובה, ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. 
 

 
 
 

 .12:00בשעה  02.06.22המועד האחרון להגשת הצעות הינו 
 

 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 

https://mei-rakat.co.il/
https://mei-rakat.co.il/
https://mei-rakat.co.il/
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mailto:natalie@mei-rakat.co.il


 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                
 

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


	מי רקת טבריה בע"מ
	המועד האחרון להגשת הצעות הינו 02.06.22 בשעה 12:00.
	ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה במשרדי הנהלת החברה ברח' דרך גדוד ברק 1 טבריה

